
 
AKTUALNOŚCI: 
 
1.09.2017 r.- Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego 2017/2018 
1.09.2017 r. – Zebranie organizacyjne. 
Co nas czeka we wrześniu :) 

 Akcja sprzątania świata i „Święto pieczonego ziemniaka”  
w leśniczówce Gaj. 

 Piknik integracyjny (dochodowy)  na placu zabaw przy przedszkolu 
połączony z Światowym Dniem Przedszkolaka. 

 Maraton głośnego czytania bajek. 
 Dzień Chłopaka. 

O szczegółach  poinformuje wychowawca. 
 
Zapraszamy Państwa do zaangażowania się  w życie przedszkolne, wspierając 

realizację planu pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018,oraz  do 

włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”  

 Życzymy owocnej współpracy. 

 
 

 

DO USŁYSZENIA W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA 
 

 
GRUPY PRZEDSZKOLNE: 

 
 
 
 
„PSZCZÓŁKI-A”                    „SMERFY-C”  
                 „KRASNOLUDKI-B”             „ŻABKI-D” „BIEDRONKI-E” 
 
W M-CU WRZEŚNIU  BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O:   
 
Lp. 
tyg. 
 

Grupa Pszczółki Grupa Krasnoludki 
Grupa Biedronki 

Grupa Smerfy                
Grupa Żabki 

1.  Nasza grupa. Przedszkole-drugi dom. W przedszkolu. 
2. Jestem przedszkolakiem. Przedszkole-drugi dom. Znowu w przedszkolu. 
3. Uliczne sygnały. Uliczne sygnały. Moja droga do 

przedszkola 
4. Nadeszła jesień. Jesień w lesie, parku. Nadeszła jesień. 

Uczymy tego, co najważniejsze: 

 Kształtowanie poczucia tolerancji, równości, akceptacji, koleżeństwa.  

 Wdrażanie do dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie                  

i różnych zjawisk atmosferycznych zgodnie z nową porą roku.  

 Wdrażanie do zachowania ostrożności i bezpieczeństwa  

w przedszkolu, na placu zabaw oraz podczas spacerów. 

 Umuzykalnianie dzieci. 

 

 



CZEGO RODZIC ROBIĆ NIE POWINNI, CZYLI PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU 
Pierwsze dni w przedszkolu wiążą się zwykle z zachwianiem poczucia bezpieczeństwa. 
Dziecko boi się nie tylko tego co go spotka, ale przede wszystkim tego, że mama nie wróci. 
Dlatego dobrze jest przez pierwsze dni zabierać dziecko nieco wcześniej, jeśli to możliwe - 
po obiedzie, jeśli nie- zaraz po podwieczorku. Bardzo stresująca jest dla malucha sytuacja, 
gdy większość dzieci poszła już do domu, a on jeszcze nie. 
Czego rodzice robić nie powinni:  

* Straszyć dziecko przedszkolem ("Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię 
porządku !").  

* Posyłać do przedszkola dziecka, które nigdy dotąd nie zostawało bez mamy - taki 
początek skazany jest z góry na niepowodzenie.  

* Zaglądać po pożegnaniu do sali, by sprawdzić czy dziecko się bawi. Jeśli nasza 
pociecha to zauważy, resztę dnia spędzi przy drzwiach, bo skoro mama zajrzała 
raz, to może jeszcze raz zajrzy.  

* Dzwonić do przedszkola z pytaniem jak sobie radzi nasza pociecha. Zwykle jest 
tak, że rodzice niepokoją się dużo bardziej niż ich dzieci. Dziecko po 10 - 15 
minutach rozgląda się wokoło i zaczyna bawić, za to mama bardzo zdenerwowana 
dzwoni kilkakrotnie do przedszkola, by się upewnić, jakie jest samopoczucie jej 
dziecka. Każdy telefon to konieczność wyjścia z sali wychowawczyni, a więc 
dodatkowe zachwianie i tak już mocno nadszarpniętego poczucia bezpieczeństwa.  

* Poddawać się ! Jeśli rodzice wzruszeni łzami bądź zdenerwowaniem i tupaniem 
swojej latorośli zdecydują się zostawić dziecko,, jeszcze tylko dzisiaj" w domu, 
jest to sygnał dla małego inteligenta, aby jeszcze bardziej demonstrować swoje 
niezadowolenie. Zwykle jest tak, że jedno ustępstwo rodzica sprawia, że 
wcześniej czy później dziecko postawi na swoim i zostanie w domu na dłużej. 

 
Pamiętajcie,  maluch ma prawo wyrażać sprzeciw i niezadowolenie - w końcu w jego życiu 

zaszła radykalna zmiana i potrzeba  czasu, aby ją zaakceptował. 
Jeśli przetrwacie Państwo pierwszy miesiąc, dalej będzie już z górki i tylko patrzeć jak  

maluch z przejęciem opowie Ci o swych pierwszych przyjaźniach. 
 

PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU 
My - rodzice w miarę możliwości bądźmy spokojni i zdecydowani, nasz niepokój może udzielić się 
dziecku.  
 

* Dajmy dziecku ukochaną maskotkę w rękę. Dobrze jest też przypiąć dziecku plakietkę z 
imieniem, na pewno poczuje się lepiej, gdy pani zwróci się do niego Kasiu lub Stasiu, niż 
dziewczynko czy chłopczyku.  

* Drogę do przedszkola możemy odbyć ze znajomym dzieckiem chętnie chodzącym do tego 
samego przedszkola.  

* Powiedzmy dziecku, kiedy i kto po nie przyjdzie, zapewnijmy je o naszej miłości. I o tym, 
że nie zostaje tu do nocy, że na pewno mama go odbierze.  

* Pożegnajmy się z dzieckiem już w szatni, szybko, i bez łez.  
* Przyjdźmy po dziecko punktualnie i wręczmy mu mały prezent z okazji zostania 

przedszkolakiem.  
* Chwalmy dziecko za jego dzielność i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. Jeśli 

dziecko bardzo płakało, powiedzmy mu, że wszyscy ludzie denerwują się trochę i boją 
robiąc coś pierwszy raz, ale po kilku dniach czują się pewniej – tak będzie i z nim.  
 

Okres adaptacji przebiega różnie, jedno dziecko po tygodniu ma już najgorsze za sobą, inne 
swój trudny czas zaczyna dopiero po miesiącu (i to też jest normalne) - bo dopiero wtedy 

zrozumiało i w pełni odczuło, że pewien etap skończył się bezpowrotnie, a ono wolałoby żeby 
było tak jak dawniej. Będzie dobrze ;) 

 
WIERSZ MIESIĄCA: 

Jeż 
Krótkie nóżki, długi ryjek, 
    ostre kolce ciało kryją. 

    Ach, cóż to za groźny zwierz? 
   To jest jeż, malutki jeż. 

  Węszy noskiem w lewo, w prawo, 
  to pod listkiem, to pod trawą, 

  gdzie się kryje dobry łup. 
  Drepcze mały jeż – tup, tup. 

 Drepcze poprzez lasu gąszcze, 
 łapie myszy, węże, chrząszcze... 

 Gdy zimowe przyjdą dni, 
 zagrzebany w liściach śpi. 

 
PIOSENKA MIESIĄCA: 

Do Przedszkola 
1. Rano budzę się, jaki piękny to czas, 
słońce wstało już, a więc pora wstać. 
szybko myję się, jem śniadanie i już 

gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść. 
Ref: Do przedszkola, do przedszkola, 
jak cudownie tutaj co dzień mija czas. 

Do przedszkola, do przedszkola 
o tym już od rana marzy każdy z nas. 
2.Pani czeka już i koledzy już są, 

Siadam w kole-to jest magiczny nasz krąg. 
Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś- 

Tu bawimy się więc przychodzę co dzień. 
Ref: Do przedszkola, do przedszkola 

jak cudownie tutaj co dzień mija czas. 
Do przedszkola, do przedszkola 

o tym już od rana marzy każdy z nas. 
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