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Przeszedł sobie dawno
śliczny, złoty wrzesień...
Teraz nam październik
Dała pani jesień...
Słonko takie śpiące,
Coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują,
hen, w dalekie kraje.
W cieniu, pod drzewami
Cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie,
niby malowany (…)

Drodzy Rodzice!
Witamy jesiennie, ale wcale nie smutno. Miło nam patrzeć jak szczególnie nasze
najmłodsze przedszkolaki coraz częściej przekraczają próg przedszkola z uśmiechem. Przed
nami jeszcze wiele miesięcy dobrej zabawy i nauki. W tym roku z racji obchodów stulecia
odzyskania niepodległości przez Polskę szczególny nacisk kładziemy na wychowanie
patriotyczne.
 TO WARTO WIEDZIEĆ
Patriotyzm już w przedszkolu
Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do
obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska
o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia,
to gotowość służenia swojej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności
narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów.
Treści wychowania patriotycznego realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej.
Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny

poprzez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. Treści
dotyczące wychowania patriotycznego, ułożone są w myśl zasady, że przechodzimy od tego,
co jest najbliższe dziecku do tego, co jest dalekie i nieznane. Dla małego dziecka Ojczyzna to
wieś czy miasto, w którym mieszka z rodzina, przedszkole, koledzy, sąsiedzi, czyli to
wszystko, co jest znajome i bliskie, gdzie dziecko czuje się bezpieczne.
Związki z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną,
przedszkolem, najbliższą okolicą, swoją miejscowością i ten krąg
stopniowo się rozszerza.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby
dziecko kończące przedszkole:
 wiedziało jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce,
 rozpoznawało i nazywało symbole narodowe (godło, flagę
państwowa, hymn),
 nazywało wybrane symbole związane z regionami Polski
ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach,
 miało orientację, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.
Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych
lat. Wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem
sprzyja kształtowaniu pojęcia i obrazu Ojczyzny. Taki obraz zapisuje się w umyśle i sercu
dziecka na całe życie. I od tego zależeć będzie czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome
swojej tożsamości narodowej, czy będzie to obywatel wrażliwy na sprawy i zmiany
dokonujące się w jego kraju.
Opracowała Teresa Faryno na podstawie literatury:
„Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu” – A. Sawicka,
„Specyfika wychowania patriotycznego w przedszkolnym” – M. Kąkol,
„Kształtowanie postaw społeczno- moralnych dzieci w wieku przedszkolnym J. Walczyna

 JAKIE MAMY PLANY
Miesiąc październik to czas na rozmowy o następujących tematach:
Grupa I – Smerfiki
1.
2.
3.
4.
5.

Smaczne warzywa.
Jesień w sadzie.
Bezpieczna droga do przedszkola.
Przedszkolak dba o czystość.
Jesień w parku.

Grupa III – Pajacyki
1.
2.
3.
4.
5.

Barwny park jesienią.
Jesienne grzybobranie.
Robimy zapasy.
Zwierzęta przygotowują się do zimy.
Wiem co jest zdrowe.

Grupa II – Gumisie
1.
2.
3.
4.
5.

Jesień w sadzie.
Jesień w ogrodzie.
Kolory wokół nas.
Wiem co jem i dlatego jestem zdrowy
Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?

Grupa IV – Kubusie
1.
2.
3.
4.

Jesień daje nam owoce.
W ogrodzie warzywnym.
Jesień w parku.
Las w jesiennej szacie.

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU.


19.10.2018 r. – audycja muzyczna „Brzechwałki, czyli Brzechwa dzieciom” –
ArteMuza.

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ
Serdecznie dziękujemy:
 Mamie Oliwii D. z Gumisiów za brokaty,
 Wszystkim rodzicom za uzupełnianie
kącików przyrody,
 Mamie Krzysia z Gumisiów za
systematyczne uzupełnianie zapasu kartek do rysowania.
 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU
Grupa I - Smerfiki

Grupa II – Gumisie

Grupa III -Pajacyki

Grupa IV - Kubusie

„Czyste ręce” - wiersz

„Jesienne drzewa” –
wiersz
Jesienne drzewa pięknie
się ubrały.
Czerwone czapki
powyciągały.
Żółte szaliki i buty
brązowe,
A rękawiczki na pewno
też nowe.
Może brązowe, może
czerwone,
A może jeszcze zielone.
Wiatr hula w liściach,
szarpie i dmucha.
Będzie z tych liści dla
jeża poducha.
Będzie kołderka na długą
zimę.
Jeż w ciepłych liściach
ma wesołą minę.
Dorota Kossakowska

„Pani Jesień” – wiersz

„Jesień” – wiersz

Przeszedł sobie dawno
śliczny, złoty wrzesień...
Teraz nam październik
Dała pani jesień...
Słonko takie śpiące,
Coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują,
hen, w dalekie kraje.
W cieniu, pod drzewami
Cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie,
niby malowany.
Lecą liście z drzewa
różnokolorowe,
te są żółto-złote,
a tamte - brązowe.
Jeszcze niby ciepło,
Słonko świeci, grzeje...
aż tu nagle skądejś
wichrzysko zawieje.
Chmur wielkich
deszczowych
nazbiera, napędzi...
tak się pan listopad
nauwija wszędzie.
Z. Dąbrowska

Już się jesień rozpoczęła,
Cicho szumią leśne
drzewa
Wśród gałęzi
rozłożystych, mały
ptaszek już nie śpiewa.
Ciemne chmury mkną po
niebie,
Krople deszczu już
spadają, a w kałużach ,
jak w lusterkach,
Tam się wrony
przeglądają.
Słońce znika za
chmurami, mgła suche
trawy przykrywa.
Z drzew spadają owoce,
W spiżarni warzyw
przybywa.
Wiatr wygrywa nam
piosenki. Czasem
gwiżdże, czasem śpiewa.
Do melodii
wietrzykowej,
Liście już spadają z
drzewa.
Dorota Kossakowska

Dziś od rana plusk w
łazience
to maluchy myją ręce.
Najpierw w wodzie
opłukują, potem mydłem
nasmarują.
Znowu woda – istny
cud!
W umywalkę puk, puk,
puk!
Jeszcze tylko kran
zakręcę i już czyste moje
ręce
I.
Salach
„Samochody” piosenka
1. Po ulicy, w obie strony
jadą szybko samochody,
głośno trąbią i skręcają
bo zielone światło mają.
Ref.: Wolniej proszę!
Hola! Hola!
Właśnie idę do
przedszkola!

„Jesieniucha” piosenka
1.Ale plucha - cha cha
(plucha-cha-cha)
Ale dmucha - cha cha
(dmucha-cha-cha)

2. Roześmiane autobusy
wszystkim robić chcą
psikusy,
buczą, warczą i mrugają,

Ref.: Niech tam leje,
niech tam wieje
Ja się bawię, ja się śmieję
(Niech tam leje, niech

„Przyszła jesień” piosenka
Przyszła jesień do
przedszkola
stanęła na progu (3x)
zapytała jesień dzieci

„Urodziny marchewki”
- piosenka
1.Na marchewki urodziny
Wszystkie zeszły się

na wycieczkę zapraszają.
Ref.: Wolniej proszę!
Hola! Hola!
Właśnie idę do
przedszkola!
Muz. I sł.: Renata
Szczypior

tam wieje)
(Ja się bawię, ja się
śmieję)
2. Żółta grucha - cha-cha
(grucha-cha-cha)
Hop do brzucha - cha-cha
(brzucha-cha-cha)
Ref.: Niech tam leje,
niech tam wieje
Ja się bawię, ja się śmieję
(Niech tam leje, niech
tam wieje)
(Ja się bawię, ja się
śmieję)

czy wejść do was mogę
(2x)
hej
Nie, nie możesz, my nie
chcemy
cię tu widzieć pani (3x)
bo jak wejdziesz do
przedszkola
naśmiecisz listkami (2x)
hej

3.Dla mnie jesień to jest
(mucha-cha-cha)
Jesień, jesień, jesie(niucha-cha-cha)
Ref.: Niech tam leje,
niech tam wieje
Ja się bawię, ja się śmieję
(Niech tam leje, niech
tam wieje)
(Ja się bawię, ja się
śmieję)

 UŚMIECHNIJ SIĘ
Przedszkolaki licytuję się między sobą:
- Kto umie liczyć po włosku?
- Ja umiem.
- No to policz do trzech!
- Jeden włosek, dwa włoski, trzy włoski.
Romek grał w domu w piłkę i stłukł szybę.
Jego młodszy brat poradził mu:
- Uciekaj w błoto, mama jest w kapciach.
- Mamo, cieszę się, że daliście mi na imię Jurek.
- A dlaczego?
- Bo koledzy w szkole tez mnie tak nazywają.

Opracowanie i skład komputerowy: Anna M. Guziejko

jarzyny. A marchewka
gości wita
I o zdrowie grzecznie
pyta.
2. Kartofelek podskakuje,
Burak z rzepką już
tańcuje.Pan kartofel z
krótką nóżką
Biegnie szybko za
pietruszką.
Kalarepka w kącie stała
Ze zmartwienia aż
pobladła.Tak się martwi,
płacze szczerze,
Nikt do tańca jej nie
bierze.
3. Wtem pomidor nagle
wpada, Kalarepce ukłon
składa. Moja droga
kalarepko tańczże ze
mną, tańczże krzepko.
5.Wszystkie pary
jarzynowe.
Już do tańca są gotowe.
Gra muzyka, to poleczka
wszyscy tańczą już w
kółeczkach.

kolorowanka pochodzi z serwisu Pinterest

