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WITAJ PRZEDSZKOLAKU 

 
 

 
Rekrutacja na bezpłatne zajęcia 

realizowane w ramach projektu „Przedszkolaki odkrywają świat”, nr RPPD.03.01.01-20-0202/16 
 

Informujemy, że w terminie od 10 września 2018 r. do 14 września 2018 r. 
prowadzona będzie rekrutacja na koła zainteresowań: 

 

 Mały konstruktor - zajęcia rozwijające umiejętności manualno – techniczne (zapisy: 3-latki), 

 Przedszkolni naukowcy – zajęcia rozwijające zainteresowania badawcze i otaczającym światem (zapisy: 4-latki), 

 Komputerowy świat Przedszkolaka - zajęcia informatyczne (zapisy: 5-latki), 

 W królestwie szachów - nauka gry w szachy (zapisy: 6-latki). 
 
Dodatkowo dla dzieci rozpoczynających naukę w Przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 
prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia: 

o Easy English! – zajęcia z języka angielskiego, 
o Matematyka na co dzień – zajęcia matematyczne, 
o Spotkania z nauką - warsztaty, pokazy laboratoryjne, zabawy badawcze, 
o Wycieczki i zajęcia organizowane poza przedszkolem. 

Wszelkie dokumenty (regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy) oraz informacje na temat projektu dostępne są 
na stronie internetowej Przedszkola pod adresem www.ps68.edupage.org, a także w Sekretariacie Przedszkola. 
Uzupełnione formularze należy składać w Sekretariacie lub bezpośrednio do nauczycielek prowadzących grupę. 

 
 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 w Białymstoku                          

NUMER 1 ( 172)  WRZESIEŃ 2018r. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Rady Rodziców 2017-2018 
 

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo  
w imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy 
Przedszkolu Samorządowym nr 68 im.J.Korczaka w Białymstoku za miniony rok szkolny 2017-2018 
  
W dniu 11 września 2017r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zostały wybrane  
i ukonstytuowały się nowe władze Rady Rodziców w następującym składzie:  
ADAM JAKUĆ - przewodniczący 
ANDRZEJ MOŻEJKO - zastępca przewodniczącego 
MARIUSZ ZALEWSKI - księgowy 
KATARZYNA KONDRUSIK – sekretarz 
 
KOMISJA REWIZYJNA 
JOANNA RYTWIŃSKA - przewodnicząca 
ELIZA AUSZTOL - członek 
KATARZYNA ŁOTYSZ - członek 
  
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań Rady Rodziców, na których podjęto 7 uchwały (wszystkie 
wykonano).  
W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor Marzena Makowiecka oraz 
nauczyciel Beata Mioduszewska 
 
Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców uchwaliła nowy Regulamin Rady Rodziców, plan pracy 
na rok szkolny 2017-2018 oraz preliminarz wpływów i wydatków, uczestniczyła w Komisji konkursowej 
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, opiniowała plan finansowy przedszkola oraz 
pracę nauczycieli po zakończonym stażu w ramach awansu zawodowego 
Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczyli w wielu wydarzeniach  
i uroczystościach przedszkolnych. W ramach dobrej współpracy z Dyrekcją Przedszkola, Gronem 
Pedagogicznym i personelem administracyjnym, na bieżąco załatwiano wszelkie sprawy.  
W ramach funduszy Rady Rodziców dzieci uczestniczyły w 5 przedstawieniach teatralnych w tym jedno w 
Białostockim Teatrze Lalek, uroczystościach z okazji Mikołąjek, Bożego Narodzenia, Balu Karnawałowym 
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury, Dniu Dziecku., Rodzice mieli możliwość uczestniczenia w Dniu 
Babci i Dziadka, Dniu Rodziny, festynach przedszkolnych, Rajdzie Rowerowym, Pożegnaniu dzieci 
odchodzących do przedszkola. Działania powyższe były dodatkowo uatrakcyjniane okazjonalnymi 
paczkami , upominkami z okazji urodzin, nagrodami w konkursach przedszkolnych 
 Rada Rodziców z funduszy zebranych ze składek rodziców jak też z działań organizowanych przez 
personel przedszkola zakupiła i przekazała na rzecz przedszkola szafę na laptopy i pomoce dydaktyczne 
uzyskane z projektu „Przedszkolaki odkrywają świat” oraz 2 radiomagnetofony i drobne wyposażenie. 
Chciałbym podziękować wszystkim Rodzicom, którzy w minionym roku szkolnym włączyli się w działalność 
Rady poprzez bezpłatne prowadzenie księgowości rady, zakup upominków, nagród, pieczenie ciast, pomoc 
w transporcie, dostarczaniu materiałów papierniczych czy też w pomoc przy usuwaniu awarii. 
 

Z poważaniem,  
Adam Jakuć 

Przewodniczący Rady Rodziców 2017-2018 
Białystok, dnia 5 września 2018r.  
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USTALENIA PODJĘTE NA WALNYM ZEBRANIU RODZICÓW  

w dniu 5 września 2018r. 
 
 Ubezpieczenie dzieci NNW - InterRisk  
- suma ubezpieczenia 14 000,00 zł, składka roczna 38,00 (opłacamy do 21.09.2018r.) 
- okres ubezpieczenia 01.09.2018-31.08.2019r.  
 
 Rada Rodziców  
– wpłata na organizację imprez, uroczystości, konkurów dla dzieci i cele przedszkola 180,00 zł za rok 
szkolny.  
Płatne w całości lub w częściach 
Drugie/trzecie dziecko z rodziny w przedszkolu – 140,00 zł.  
terminy wpłat: ze względu na przypadające uroczystości przedszkolne tj min. konieczność zakupu 
upominków ustalono na : 
do końca XI /2018– 100,00 
do końca I/2019 – 40,00 
do końca III/2019 – 40,00 
 

konto bankowe Rady Rodziców - 16 1060 0076 0000 3200 0109 1376 

SKŁAD RADY RODZICÓW 2018/2019 
 
JOANNA RYTWIŃSKA - przewodniczący 
ELIZA AUSZTOL - zastępca przewodniczącego 
MARIUSZ ZALEWSKI - księgowy 
KATARZYNA KONDRUSIK – sekretarz 
 
KOMISJA REWIZYJNA 
KATARZYNA SZLENDAK 
ANNA DYBKOWSKA 
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Kącik rodzica 

 

Kochani Rodzice! 
 
Nadchodzi pierwszy dzień, który spędzę w przedszkolu. Bardzo się cieszę 
– będą tam miłe i opiekuńcze panie, nowi koledzy i koleżanki oraz 
mnóstwo fajnych zabawek. 
Jestem mały, ale dam Wam kilka wskazówek, jak sprawić, aby te pierwsze 
dni były jak najspokojniejsze zarówno dla mnie, jak i dla Was. 

1. Pomóżcie mi się dobrze przygotować do przedszkola – chcę 
nauczyć się czytelnych sposobów komunikowania się swoich potrzeb, aby porozumieć się z 
otaczającymi mnie osobami, np. powiedzieć lub pokazać, że chcę pić, jeść, muszę iść do toalety 
albo trzeba mi pomóc. 

2. Dajcie mi do przedszkola mojego ukochanego misia lub inną przytulankę. Będzie mi wtedy łatwiej 
odnaleźć się w nowym otoczeniu i ukoić smutek z powodu rozstania z Wami. Pokażę misiowi 
przedszkole i moich kolegów. Będę jego przewodnikiem po tym nowym miejscu. 

3. Mówcie dobrze o moim przedszkolu i paniach, będę wtedy tam chętnie zostawał. 
4. Nie martwcie się, na pewno sobie poradzę w nowym środowisku. W  przedszkolu jest wiele osób, 

które mi pomogą, jeśli będzie taka potrzeba. Bardzo Was kocham i wyczuję Wasz niepokój. 
5. Jeśli obawiacie się momentu rozstania, pozwólcie mi pójść do przedszkola z inną osobą (ciocią, 

babcią, sąsiadką), z nią łatwiej mi będzie się pożegnać. 
6. Jeżeli to Wy mnie odprowadzacie, to nie przedłużajcie momentu rozstania. Uśmiechnijcie się, 

uściskajcie mnie, ucałujcie i życzcie miłego dnia. Potem idźcie do pracy. Jeśli mi pokażecie, że się 
denerwujecie, będę się starał zatrzymać Was jak najdłużej i z tego powodu pożegnanie może trwać 
bardzo długo. 

7. To Wy uczycie mnie świata. Nie proście, bym się nie denerwował, bo nie wiem, co to znaczy. 
Powiedzcie, że rozumiecie, co czuję. Smutek z powodu rozstania to uczucie, które towarzyszy 
również dorosłym. 

8. Każdy ma swoje obowiązki: Waszym jest praca, moim wesoła zabawa w przedszkolu. 
9. Jeśli dopytujecie, co działo się w przedszkolu, a ja nie odpowiadam, to nie jest to powód do 

zmartwień. W przedszkolu dzieje się tak dużo, że czasami nie umiem o tym opowiedzieć. 
10. W przedszkolu leżakujemy – to czas na odpoczynek i relaks. Słuchamy wtedy bajek lub muzyki. 

Chwila ciszy przyda się mojemu organizmowi. 
11. Pamiętaj, Mamusiu/Tatusiu, to Ty jesteś najważniejszą osobą w moim życiu! Dzięki Wam poznaję 

świat i uczę się stosunku do niego. Z uśmiechem zacznijmy przygodę w moim życiu! 

 
Wasze dziecko 

 
Opracowanie Agnieszka Jancewicz  
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MATERIAŁ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – lektor Magda Karwowska 

 
 
 
ODDZIAŁ  III, IV, V, VI 
 

 Przypomnie zwroty powitalne: Hello/ 

goodbye i piosenkę 

Piosenka ‘Let’s shake hands’ 

 Pozna zasady panujące na angielskim :  

 

      

 

 Utrwali nazwy kolorów podczas gier 

i zabaw 

 

ODDZIAŁ  II 
 
Nauczy się zwrotów powitalnych: Hello/ 
goodbye 

 Przypomi piosenkę 

 Piosenka ‘Make a circle’ 

 

 Pozna nazwy kolorów i figur 

geometrycznych: diamond, circle, 

triangle, star, square, rectangle, heart  

 
 
 

 
ODDZIAŁ I: 

 Nauczy się zwrotów powitalnych:  

Hello/goodbye. 

  

Piosenka ‘Hello, hello, can you clap 

your hands?’ 
Hello, hello. [Wave one hand, then the 

other hand.] 

Can you clap your hands? [Clap.] Hello, 

hello. Can you clap your hands? 

Can you stretch up high? [Stretch 

towards the ceiling.] Can you touch your 

toes? [Bend down and touch your toes.] 

Can you turn around? [Turn 

around.]Can you say, "Hello"? [Wave, 

then say, "Hello" to as many people as 

you can!] 

Hello, hello.Can you stamp your 

feet? [Stamp your feet.]Hello, hello.Can 

you stamp your feet? 

Can you stretch up high? Can you touch 

your toes? Can you turn around? Can 

you say, "Hello"? 

Hello, hello. Can you clap your 

hands?Hello, hello. Can you stamp your 

feet?  

 

 Pozna maskotkę, z którą będą 

pracować podczas zajęć: STORK  

   

 

 Pozna nazwy kolorów 
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Kolorowanka  
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Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
 

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Witamy wszystkie dzieci z grupy „Muchomorki”, 
które po raz pierwszy przekroczyły próg naszego 
przedszkola. Przed nimi  trudny czas związany  
z adaptacją do nowego miejsca i koniecznością 
rozstania z rodzicami. Dołożymy wszelkich 
starań, aby ten pierwszy krok do samodzielności 
przedszkolaków był miłym wspomnieniem. 
W kolejnych tygodniach września dzieci w czasie 
wspólnych zabaw będą poznawać imiona 
koleżanek i kolegów. Zapoznamy „Muchomorki”  
z nowym otoczeniem -  salą, jej wyposażeniem, 
łazienką, innymi pomieszczeniami znajdującymi 
się w przedszkolu oraz placem zabaw.  3-latki 
poznają zasady obowiązujące w grupie  
i w przedszkolu, m.in. zgodna zabawa z kolegami 
i koleżankami, odkładanie zabawek na miejsce, 
używanie zwrotów grzecznościowych. W tygodniu 
„Jesteśmy samodzielni”  będziemy wdrażać dzieci 
do samodzielnego korzystania z toalety i mycia 
rąk, ubierania się i rozbierania, spożywania 
posiłków. W ostatnim tygodniu będziemy 
obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie 
jesienią, a także poznamy nazwy darów jesieni. 
 
Planowana tematyka tygodniowa: 

 Przedszkole wita nas 

 W naszej sali 

 Jesteśmy samodzielni 

 Jaki kolor ma jesień? 
 Nauczycielki oddzialu: 
mgr Anna Stanisławiuk 

mgr Małgorzata Andrejewicz 

 
Piosenka do nauki:  
„Jestem sobie przedszkolaczek” 
 
Jestem sobie przedszkolaczek, 
nie grymaszę i nie płaczę, 
na bębenki marsza gram, 
Ram tam tam, ram tam tam. 
 
Mamy tu zabawek wiele, 
Razem bawić się weselej, 
Bo kolegów dobrych mam, 

Ram tam tam, ram tam tam. 
 
Mamy klocki, kredki, farby, 
to są nasze wspólne skarby, 
bardzo dobrze tutaj nam, 
ram tam tam, ram tam tam. 
 
Kto jest beksą i mazgajem,  
ten się do nas nie nadaje,  
niechaj w domu siedzi sam, 
ram tam tam, ram tam tam. 

 
Wiersz do nauki 
 
Rączki robią klap, klap, klap 
Nóżki robią tup, tup, tup. 
Tutaj swoją główkę mam 
I po brzuszku bam, bam, bam. 
Buzia robi am, am, am 
Oczka patrzą tu i tam. 
Tutaj swoją główkę mam, 
I na nosku sobie gram. 
 

 

ODDZIAŁ II SMERFY 

  
Już nieco starsi witamy w nowym roku szkolnym. A co 

czeka nas we wrześniu? 
I tydzień – Wesołe przedszkole 
W pierwszym tygodniu pracujemy z dziećmi nad 
rozpoznawaniem i nazywaniem emocji, 
dostrzeganiem potrzeb innych oraz wdrażamy do 
przestrzegania ustalonych norm i umów. 
Rozbudzamy zainteresowanie książką oraz 
rozwijamy pamięć wzrokową i spostrzegawczość. 
II tydzień – To ja 
Zachęcamy dzieci do wypowiadania się na 
podane tematy oraz rozwijamy umiejętność 
opisywania przedmiotów. Utrwalamy także 
znajomość kolorów i doskonalimy umiejętność 
przeliczania. Rozwijamy wyobraźnię dziecka  
i jego pomysłowość. 
III tydzień – Jestem bezpiecznym  
W tym tygodniu poznajemy  zasady ruchu 
drogowego, dotyczące prawidłowego  
i bezpiecznego poruszania się po ulicach  
i drogach. Będziemy poznawać sytuacje 



8 NASZA GAZETKA 1 (172)  WRZESIEŃ 2018 R  

 

 
 

zagrażające naszemu bezpieczeństwu  
i sposobach radzenia sobie w nich. 
IV tydzień – Nadchodzi jesień 
Czas szybko leci, za oknami już jesień. 
Zachęcamy dzieci do prowadzenia obserwacji 
przyrodniczych. Będziemy rozpoznawać  
i nazywać drzewa znajdujące się w najbliższym 
otoczeniu, poznawać wybranych przedstawicieli 
grzybów jadalnych i niejadalnych. Czeka nas 
wiele ciekawych zabaw darami jesieni. 
* Zapraszamy chętnych rodziców do czytania 
ulubionych bajek i opowiadań u nas na grupie. 
* Prosimy, kto może, o pomoc w urządzaniu 
jesiennego kącika. Dynie, kabaczki, kasztany, 
żołędzie….. mile widziane. Z góry dziękujemy! 
 

Nauczycielki oddziału; 
mgr Agnieszka Jancewicz 

mgr Barbara Ziuzia 

 
Wiersz do nauki – „Jesień u fryzjera” 

 D. Gellnerowa 
Przyszła jesień 
do fryzjera: 
- Proszę mną się zająć teraz! 
Lato miało włosy złote, 
ja na rude mam ochotę. 
No, bo niech pan 
spojrzy sam, 
rudo tu i rudo tam... 
Mówi fryzjer: 
- Rzeczywiście! 
Dookoła rude liście, 
ruda trawa, rude krzaki, 
chyba modny kolor taki. 
Szczotka, 
grzebień, 
farby fura, 
już gotowa jest fryzura. 
Woła jesień: - W samą porę! 
Płacę panu muchomorem! 
 
Piosenka do nauki – „Biegnę do przedszkola” 

Śpiewające brzdące 
 
Choć na niebie słońce śpi na białych chmurkach, 
Wyskakuję z łóżka, jak z dziupli wiewiórka. 
I chociaż wczesna pora, ja biegnę do przedszkola 
I chociaż wczesna pora, ja bardzo cieszę się./2x 
 
Auta śpią w garażach, a ptaszki na drzewach, 
Idę do przedszkola i wesoło śpiewam. 
I chociaż wczesna pora, ja biegnę do przedszkola 
I chociaż wczesna pora, ja bardzo cieszę się./2x 
 
 

 

ODDZIAŁ III BULINKI 

Witamy dzieci i rodziców  
w nowym roku szkolnym 
2018/2019 w grupie III „Bulinki”. 
Dzieciom życzymy ciekawych 
wrażeń i doświadczeń podczas 
zajęć i zabaw przedszkolnych,  
a rodziców zachęcamy do 
współpracy. We wrześniu   
w grupie III będziemy realizować 

następującą tematykę: 
I tydzień:  Wakacyjne wspomnienia  
II tydzień: Moja grupa  
III tydzień:  Moja droga do przedszkola  
Iv  tydzień: Idzie jesień przez pola.. park  
W pierwszym tygodniu   będziemy  wspominać 
wakacyjne przygody. Dzieci podzielą się 
wrażeniami z wyjazdów wakacyjnych oraz 
przyniosą do przedszkola pamiątki z wakacji. 
Przypomnimy dzieciom o zasadach 
obowiązujących w grupie podczas pobytu w sali, 
na spacerze  i na placu przedszkolnym.   
W drugim tygodniu będziemy rozmawiać o naszej 
grupie, o Kodeksie Przedszkolaka. Będziemy 
kształtować prawidłowe postawy społeczne oraz 
porozmawiamy o przyjaźni , o cechach 
przyjaciela. Podczas zajęć plastycznych dzieci 
narysują swojego przyjaciela. Omówimy zakres 
czynności dyżurnych: przy nakrywaniu do stołów, 
w łazience i porządkowaniu zabawek. Podczas  
zabaw i zajęć będziemy rozróżniać prawą i lewą 
stronę.     
W trzecimi tygodniu zapoznamy dzieci  z 
podstawowymi zasadami ruchu drogowego. 
Będziemy kształtować  właściwe  nawyki  w 
zakresie prawidłowego uczestniczenia w ruchu 
drogowym. Podczas wycieczek i spacerów  
będziemy rozwijać spostrzegawczość  wzrokową i 
słuchową oraz orientację w przestrzeni .Dzieci 
będą  posługiwać się określeniami przed, za, 
obok, w prawo, w lewo. Zwrócimy uwagę dzieci 
na konieczność znajomości adresu zamieszkania 
i będziemy go utrwalać. 
W czwartym tygodniu   będziemy obserwować 
zmiany  zachodzące w przyrodzie jesienią. Dzieci 
będą rozpoznawać drzewa po liściach i owocach, 
nazywać gatunki drzew oraz  poznawać  ich 
budowę .Poznają  również  wybrane gatunki  
grzybów jadalnych i trujących. Stworzymy 
dzieciom  warunki do doświadczeń i zabaw 
badawczych. Będziemy rozwijać umiejętność  
tworzenia konstrukcji przestrzennych.  

Nauczycielki oddziału: 
mgr Barbara Duda  

mgr Marzena Makowiecka  
mgr Iwona Dąbrowska  
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Piosenka do nauki: 
„Każdy chciałby być kierowcą” 
 

I. Tyle samochodów jeździ po ulicach  
A każdy kierowca 
 Świetnie zna przepisy. 
My zasady ruchu tez już dobrze 
znamy, 
 Bo jako piesi po drogach się 
poruszamy. 
 
Ref: Wiemy, że światło czerwone 
znaczy stop 
Zielone zaś – możesz iść  
Znaki drogowe trzeba znać 
 By bezpiecznym być. 
 

II. Gdy już będę duży- kierowcą zostanę  
I przepisy ruchu poznam doskonale 
Będę miał samochód no i prawo jazdy 
 Jak mama, tata i ciocia, wujek i 
dziadek.  
Ref: Wiemy, że światło… 
 

Wiersz do nauki 
„ Witamy panią jesień” B. Forma  
 
Idzie przez las pani jesień 
Psotny wiatr w worku niesie 
Wypuścić go z worka trzeba 
Niech strąci liście i drzewa. 
Witamy panią jesień 
Liście wirują nad ziemią  
Ich barwy w słońcu się mienią . 
Dzieci bardzo się cieszą 
Szybko do parku spieszą  
Witamy panią jesień. 
Spadają kasztany, żołędzie 
Wokół pełno ich wszędzie 
Jesień dary przyniosła 
Piękna, bajkowa, radosna. 
Witamy panią jesień 
Lecz kiedy ma humor ponury 
Maluje deszczowe chmury.  
 

ODDZIAŁ IV MUMINKI 

 
Nasza grupa to 

dzieci 4-5 letnie. Część 
z nas ma już za sobą 
cały ubiegły rok lub 
dwa pobytu ze sobą  
a  część dzieci 
przyszła po raz 

pierwszy do naszego przedszkola. Dla tych, 

którzy po raz pierwszy przekroczyli próg naszego 
przedszkola wiele rzeczy będzie nowych i 
nieznanych, dlatego też na początku pomożemy 
im w zaaklimatyzowaniu się i wprowadzimy  
w przedszkolny świat.  
1. Pierwsze dwa tygodnie: Muminki to My, 
Nasza sala, nasze zabawy upłyną wokół 
tematyki poznawania przedszkola, kolegów i 
wspólnych zabaw. Aby było nam razem ze sobą 
jeszcze lepiej musimy wiedzieć co można a czego 
nie – wspólnie ustalone zasady dotyczące 
zachowania w grupie pomogą nam zrozumieć  
i uporządkować nasze przedszkolne „życie”. 
Poznamy także  (kto jeszcze tego nie zna) 
wybrane przygody Muminków. 
2. Kolejny tydzień Nadchodzi jesień 
poświęcony będzie pierwszym oznakom jesieni 
czyli  zmieniająca się pogoda, pierwsze kolorowe 
liście, leśne dary jesieni: szyszki, żołędzie itp. 
3. Ostatni tydzień września Jesienne dary z 
ogrodu to kontynuacja tematu jesieni  
a dokładniej „Jesień w ogrodzie” – czyli trochę  
o owocach i warzywach. Zadbamy o odpowiedni 
na tę porę roku wystrój kącika przyrody i całej 
sali. Będą nam więc potrzebne ciekawe okazy 
przyrodnicze – o przynoszenie których już dziś 
bardzo prosimy Rodziców!  
W tym miesiącu  planowana jest też pierwsza w 
tym roku wspólna zabawa z rodzicami – festyn 
„Pożegnanie lata”. 

 
Nauczycielki oddziału : 

mgr Beata Mioduszewska  
mgr Anna Marciniak 

Wiersz do nauki:  
„Zasady przedszkolaka” B. Szelągowska  
 
Kto chce pani coś powiedzieć;  
Zaśpiewać piosenkę  
wie, że najpierw w górę 
trzeba unieść rękę. 
 
Czarodziejskie słowa:  
„proszę, przepraszam, dziękuję”  
mówmy jak najczęściej!  
To nic nie kosztuje.  
 
Tak jak co dzień- 
po zabawie trzeba sprzątnąć salę.  
Poustawiać na swych miejscach:  
Misie, klocki, lale...  
 
Choć na dworze jest pochmurno  
dzieci dobrze o tym wiedzą,  
że od razu jest przyjemniej  
gdy miłego coś powiedzą 
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Piosenka do nauki:  Piłka Oli 
 

1. Duża piłka w kropki złote 
Ciągle skakać ma ochotę! 
Raz jest w górze, raz na dole, 
Do zabawy prosi Olę. 
 
Ref: Ola, Ola, Ola, la 
        Ola, Ola piłkę ma! 
        Ola, Ola, Ola, la 
        Klaszcze w ręce raz i dwa! 
 

2. Duża piłka z grubym brzuszkiem 
Czasem chowa się pod łóżkiem 
Czasem toczy się po stole 
-do zabawy prosi Olę. 
 

       3. Duża piłka figle płata, 
 Goni mamę, goni brata 
 Ale z Olą skakać woli, 
 Bo to przecież piłka Oli! 
 

ODDZIAŁ V  KACPERKI 

 
Serdecznie witamy 
wszystkich w nowym roku 
szkolnym. Zapraszamy 
jednocześnie do współpracy. 
Razem możemy osiągnąć 
więcej i ciekawiej realizować 

zadania edukacji przedszkolnej.   
TEMATYKA TYGODNIOWA 

„W przedszkolu” –  przypomnienie zasad 
bezpiecznego korzystania ze znajdującego się na 
placu sprzętu; podawanie wiadomości na swój 
temat; utrwalanie nazw części ciała; rozwijanie 
ogólnej sprawności fizycznej; rozpoznawanie i 
nazywanie różnych stanów emocjonalnych; 
ustalanie umów dotyczących zachowania się w 
przedszkolu;- ćwiczenie narządów 
artykulacyjnych, rozwijanie sprawności 
motorycznej w zakresie skoczności, zwinności i 
zręczności; 
„Znowu w przedszkolu” –integracja grupy; 
rozwijanie sprawności fizycznej;  rozwijanie 
mowy;  rozwijanie sprawności manualnej; 
rozwijanie umiejętności liczenia i określania 
wielkości zbiorów;  ćwiczenie narządów 
artykulacyjnych;  rozwijanie sprawności 
motorycznej w zakresie skoczności, zwinności i 
zręczności;  doskonalenie umiejętności udzielania 
poprawnych odpowiedzi; ćwiczenia drobnych 
ruchów rąk, dostrzeganie rytmiczności w serii 
elementów; 

„Moja droga do przedszkola” – kształtowanie 
tolerancji;  rozwijanie umiejętności wycinania;  
rozwijanie wyobraźni;  przestrzeganie ustalonych 
norm  i umów;  przygotowanie do nauki czytania;  
zapoznanie z zasadami ruchu drogowego; 
zapoznanie z rolą samochodów 
specjalistycznych;  zapoznanie z nazwą miesiąca 
– wrzesień;  poznanie wybranych znaków 
drogowych i ich znaczenia;  budzenie 
odpowiedzialności za wygląd sali przedszkolnej, 
budynku; 
„Nadeszła jesień” – ćwiczenia drobnych ruchów 
rąk; dostrzeganie rytmiczności w serii elementów;  
rozwijanie umiejętności wokalnych oraz gry na 
różnych instrumentach;  rozwijanie umiejętności 
tworzenia własnego opowiadania; zapoznanie 
dzieci z oznakami jesieni; rozwijanie wrażliwości 
słuchowej; rozwijanie słuchu fonematycznego  -
wprowadzenie pojęcia głoska; orientacja  
w schemacie ciała; budzenie zainteresowania 
przyrodą; 
We wrześniu planujemy wziąć udział w: 

 akcji „Sprzątania świata” 

 festynie „Pożegnanie lata” .  
 

Nauczycielko oddziału: 
mgr Maria Borowik 

mgr Barbara Wróblewska 

 
WIERSZ  DO  NAUKI:  „Wietrzyk psotnik" 
 

Wiatr zapukał w okno, do dzieci:   
“Halo, hej starszaki, jak leci? 
Nie chce mi się biegać po polach, 
przyjdę do waszego przedszkola” 
 
Wietrzyku - Psotniku 
- masz chmurki przegonić, 
utulić sarenki w lesie, 
kałuże osuszyć, 
i liście posprzątać, 
bez ciebie cóż zrobi jesień? 
 
“A ja chcę rozkręcić zabawki, 
albo rozkołysać huśtawki. 
Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki, 
zbudzić wasze misie i lalki” 
 
Wietrzyku - Psotniku 
- masz chmurki przegonić, 
utulić sarenki w lesie, 
kałuże osuszyć, 
i liście posprzątać, 
bez ciebie cóż zrobi jesień? 
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PIOSENKA  DO  NAUKI: „Jesień” 
I 
Gdy jesień znowu zawita na łące, w lesie i w polu, 
wszędzie jest kolorowo, także u nas, w 
przedszkolu. 
Ref.: Jesień, jesień, chodź do nas, jesień, jesień, 
bądź wśród nas. 
Jesień, jesień, chodź do nas, zostań pośród nas. 
II. 
Gdy jesień u nas zagości, kolorem świat 
pomaluje, 
wicher w polu zatańczy i z nami tak zawtóruje. 
Ref.: Jesień... 
III. 
Jesieni czas się pokłonić i z deszczem walca 
zatańczyć, 
liśćmi kosze ustroić, lata czas już zakończyć. 
Ref.: Jesień... 
 

ODDZIAŁ VI GUMISIE 

 
Witamy serdecznie po 
wakacjach. Wypoczęci, 
opaleni i z głową pełną 
pomysłów rozpoczynamy 
nowy rok szkolny. Jesteśmy 
jedną z najstarszych grup w 

przedszkolu , nazywamy się Gumisie. Mamy 
nową salę, nowe zabawki i dwie nowe koleżanki. 
Przed nami zdobywanie nowych umiejętności                                     
i wiadomości, wiele wyzwań i atrakcji. 
Na wrzesień proponujemy następującą tematykę: 
1.To jestem ja: 
Zadania do realizacji : 
-tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających 
dzieciom poznanie siebie, 
-utrwalenie nazw części ciała, 
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się w 
różnych sytuacjach, 
-rozumienie potrzeby dbania o prawidłową 
postawę ciała, 
-rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu 
człowieka, 
-kształtowanie orientacji przestrzennej, 
-przygotowanie do nauki czytania, 
-wyrabianie reakcji na umówione sygnały. 
2.Moja grupa : 
Zadania do realizacji : 
-ustalenie zasad zachowania obowiązujących w 
przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich 
przestrzegania, 
-pojmowanie charakteru kontaktu społecznego , 
jakim jest przyjaźń, 
-wprowadzenie dyżurów – omówienie zakresu 
czynności dyżurnych, 

-rozumienie konieczności podporządkowania się 
ustalonym wymaganiom dyżurnych, 
-różnicowanie prawej i lewej strony, 
-przygotowanie do programowania: posługiwanie 
się umownymi znakami, 
-stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających 
wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki 
czytania. 
3.Moja droga do przedszkola 
Zadania  do realizacji : 
-zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu 
drogowego w celu bezpiecznego poruszania się 
po ulicy, 
-utrwalenie znajomości etapów bezpiecznego 
przechodzenia przez ulicę, 
-poznanie i utrwalenie znajomości numerów 
telefonów alarmowych, 
-poznanie pojazdów uprzywilejowanych, 
-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, 
-rozumienie konieczności znajomości swojego 
adresu zamieszkania, 
4.Idzie jesień przez las, park 
Zadania do realizacji : 
-obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie 
jesienią, 
-rozpoznawanie drzew po liściach i owocach , 
nazywanie gatunków drzew, 
-stworzenie warunków do doświadczeń i zabaw 
badawczych, 
-posługiwanie się w celowo stworzonych 
sytuacjach liczebnikami w aspektach 
kardynalnym i porządkowym, 
-poznanie charakterystycznych cech wrześniowej 
pogody, 
-rozumienie konieczności dostosowania ubioru do 
zmieniających się warunków atmosferycznych, 
-rozwijanie umiejętności wokalnych. 

 
Nauczycielki oddziału: 
 mgr Halina Rygorczuk 

mgr Krystyna Lenczewska 
 

Piosenka do nauki : „Krąg dziecięcych rąk” 
(sł. i muz. K. Gowik) 
 
 1.Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg, 
tak dużo innych, dziecięcych rąk 
przyjaciół , co uśmiechnięci są, 
tak dużo, tak dużo rąk … 
 Ref.:   Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć 
i codziennie wesoło bawić się, 
szukać przygód  tu i tam, w bajki wierzyć też, 
bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć.  
2.Samemu być to bardzo źle, 
smutno i z łezką, więc nie, nie, nie! 
Muzyka , śmiech i serca w krąg, 
tak dużo, tak dużo rąk…..  
Ref.:   Bo tak dobrze… 
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3.Czy jesteś tu , czy jesteś tam, 
mając przyjaciół , nie jesteś sam. 
Oni tu obok, tak blisko są 
tak dużo, tak dużo rąk… 
Ref.:   Bo tak dobrze… 
 
Wiersz do nauki : Witamy panią jesień 
 Autor: Bożena Forma 
 
Idzie przez świat Pani Jesień, 
psotny wiatr w worku niesie. 
Wypuścić go z worka trzeba, 
niech strąci liście z drzewa.  

Liście wirują nad ziemią, 
ich barwy w słońcu się mienią. 
Dzieci się bardzo cieszą, 
szybko do parku śpieszą. 
Spadają kasztany, żołędzie, 
wkoło pełno ich wszędzie. 
Jesień dary przyniosła, 
piękna, bajkowa, radosna. 
Lecz kiedy ma humor ponury 
maluje deszczowe chmury. 
Wtedy wita nas deszczem 
i chłodzi ciepłe powietrze 

 

 

 Opłaty za przedszkole 
 

Informujemy iż uległ zmianie sposób naliczania opłaty za godziny ponad czas bezpłatnego pobytu. W/w 
sprawę reguluje: Uchwała Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych 
przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 2447). 

Zarządzenie nr 756/2018 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018r.w sprawie wykonania 
uchwały Nr L/770l18 Rady Miasta Białvstok z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat z 
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6lat w prowadzonych przez Gminę Białystok 
jednostkach oświatowych. 

 

„MĄDRA GŁÓWKA” –  ZAPRASZAMY DO ZABAWY  

W miesiącu wrześniu ruszamy z całorocznym konkursem „MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA’ 
W każdym numerze naszej gazetki będą zamieszczane 

2 zadania do wykonania w domu przy pomocy rodziców. 
Kartkę po wykonaniu zadań przynosimy do nauczyciela 

grupy celem potwierdzenia staranności prawidłowości wykonania.  

KALENDARZ – WYDARZENIA WRZESIEŃ 2016r. 

 
05.09.2018r. – godz. 16.30 – walne zebranie z rodzicami 
11.09.2018r. – godz. 16.30- spotkanie „Trójek grupowych” 
19.09.2018r. - FESTYN Pożegnanie lata pod haseł „Bezpieczny przedszkolak” godz. 15.30 
 
21. 09.2018r. – Sprzątanie Świata 
24.09.2018r. dzieci z oddz. V i Vi wyjeżdżają do Białowieży w ramach Projekty „Przedszkolaki odkrywają  
                     świat” 
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