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          Październik już do nas zawitał i przyniósł ze sobą kasztany, 
żołędzie, kolorowe liście, jarzębinę. Jest więc co robić, na przykład 
kolorowe bukiety, czy wesołe ludziki z darów jesieni. 
 
 

 

Małgorzata Brandt 
 
 

KOLOROWA JESIEŃ 

 

Kolorowe liście w parku pozbieramy, 
zrobimy bukiety i jesieni damy. 

Jesień rozsypuje swoje dary wszędzie - 
jarzębinę i kasztany, szyszki i żołędzie. 

 
 

Jeśli dla jesieni słoneczko zaświeci 
na spacer wybiegną roześmiane dzieci 
i będą w ogródku jej śladów szukały, 

a potem w przedszkolu pięknie malowały. 
 
 

Czasami jesienią deszczyk pada z nieba, 
my wolimy słońce, deszczu nam nie trzeba. 

Gdy tylko pogoda na lepszą się zmieni, 
wyjdziemy poszukać kolorów jesieni. 

 
 

 

 
 

  
 

 



  W PAŹDZIERNIKU URODZINY OBCHODZĄ 

 

PATRON NASZEGO PRZEDSZKOLA – KUBUŚ PUCHATEK 
 

W październiku przypada rocznica pierwszego wydania w Wielkiej Brytanii                                                     
książki „Kubuś Puchatek", której  autorem jest Alan Alexander Milne.  

 
 
 

 

             

 

 

                                      
GR. I                                          -  MARCEL L. 

         

GR. II                                       -   LENA W.                    

    

GR. III                                     -  SARA M.,  ANTONINA S.           

 

GR. IV                                       -   TOMASZ K., MARTA P. 

 

GR. V                                      -     BRAK SOLENIZANTÓW   

 

Solenizantom śpiewamy radośnie STO LAT  !!! 



                       ĆWICZENIA Z MYŚLENIA 

 

1. Naucz się słówek. 

„HELLO!” →  KĄCIK  JĘZYKA ANGIELSKIEGO                

 

 

 

liść -a leaf         parasolka - an umbrella     deszcz - rain   

 …………………………………………………………………………             

2. Rozwiąż 

 

 

 

 

⚫ Na jakich drzewach jesienią koraliki się czerwienią? 

⚫ Wiosną się pojawiają, a jesienią opadają. 

⚫ Co jesienią w szyby dzwoni,                                                    

gdy chmurka łzy mokre roni? 

⚫ Jesienią na jabłoni dużo jabłek będzie.                                        

A co będzie na dębie? Wy wiecie! Będą… 



3. Pokoloruj kredkami najlepiej jak potrafisz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAMO, TATO, CO WY NA TO ? 

Jak zminimalizować negatywne reakcje, unikając błędów we 

własnym postępowaniu? 

Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, 
pocałuj je i wyjdź, przekazując je nauczycielowi. 

Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli 
zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko 
wymusić. 

Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz; 
kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, 
ale nie może to być forma przekupywania, lecz raczej nagrody.                
Z czasem ten bodziec stanie się zbędny. 

Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu 
opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu – to powoduje 

niepotrzebny stres. 

Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko, w miarę 
dokładnie: nie mów „przyjdę, kiedy skończę pracę”, ponieważ 
dziecko nie wie, o której godzinie rodzice kończą pracę. Lepiej 
powiedzieć: „odbiorę cię z przedszkola po obiedzie”. Jest to dla 
dziecka dobra miara czasu gdyż wie, kiedy są posiłki. 

Najważniejsze jest to, by dotrzymać słowa! 

Nie okazuj negatywnych emocji: nie płacz, nie wracaj pod drzwi, 
gdy słyszysz, że dziecko płacze, kiedy zobaczy, że rodzic czuje się 
niepewnie w sytuacji pozostawiania go w przedszkolu, będzie 
miało wrażenie, że dzieje się coś złego, a to spotęguję stres. 

Każde dziecko uspokaja się w zasadzie od razu po zamknięciu 

drzwi do sali, ponieważ absorbują je koledzy, wielość zabawek,              
a pani zawsze dziecko przytuli, weźmie na kolana i uspokoi 
zajmując uwagę dziecka czymś miłym i pozytywnym. 

Tłumacz dziecku, że reguły obowiązujące w przedszkolu są dobre. 
Dzieci lubią, gdy ich świat jest uporządkowany i ma swoją 
harmonię.  



PUCHATKOWY INFORMATOR DLA RODZICÓW 

CO U NAS W PAŹDZIERNIKU… 

                                       

10.10 - Światowy Dzień Drzewa 

12.10 - Urodziny Kubusia Puchatka 

14.10 - Dzień Edukacji Narodowej 

17.10 - uroczystość pasowania 

na ucznia klasy „0” – grupa „Sowy” 

18.10 - uroczystość pasowania 

na ucznia klasy „0” – grupa „Tygryski” 

(uroczystości te odbędą się                                                        

bez udziału rodziców) 

26.10 – lekcja historii,                                                      

prowadzi Pan Michał Goliński                                                 

(Izba Regionalna Ziemi Świeckiej) 
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