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„Wspomnienia z wakacji”
W przytulnych salach
Przy małych stoliczkach
Dzieci swe miejsca zajęły
Witaj przedszkole, nasze kochane!
Szybko wakacje minęły.
Weźmiemy do ręki pędzelki i kredki
I duże kartki papieru
Malować będziemy
Wspomnienia z wakacji,
Nie zwlekaj, zaczynaj swe dzieło.
Tu słychać morze,
a tam słychać potok.
Widać w oddali wiatraki.
Myśli, marzenia,
Piękne wspomnienia
Malują nam przedszkolaki.
(autor nieznany)
Drodzy Rodzice!
Czas odpoczynku w promieniach letniego słońca dobiegł końca. Rozpoczyna się czas radosnej
zabawy z rówieśnikami oraz czas przyjemnej nauki. Z uśmiechem na twarzy, pełni pomysłów i sił
rozpoczynamy rok szkolny 2017/2018. Na podopiecznych czeka mnóstwo atrakcji, wiele przyjemnie
i bezpiecznie spędzonych chwil w naszej placówce.
Wszystkim dzieciom życzymy jak najwięcej sukcesów, zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.
Niech nauka poprzez zabawę sprawia Wam dużo radości, a przedszkole niech się stanie drugim
domem, do którego będziecie przychodzić z ochotą i radością.
Szczególnie ciepło witamy dzieci i rodziców, którzy po raz pierwszy przybyli do naszego
przedszkola, życząc im powodzenia w jak najszybszej adaptacji w nowym środowisku .

 KTO JEST KIM W NASZYM PRZEDSZKOLU
Przedstawiamy Państwu Panie i Pana stanowiących personel naszego przedszkola:
Oddział I – Smerfiki
nauczycielki  mgr Aneta Borys , mgr Bożena Hościło - dyrektor przedszkola,
pomoc nauczyciela – Anna
woźna oddziałowa – Agnieszka
Oddział II – Gumisie
nauczycielki – mgr Krystyna Oszmian, mgr Martyna Piekarska
woźna oddziałowa – Monika
Oddział III - Pajacyki
nauczycielki - mgr Teresa Faryno, mgr Anna Maria Guziejko
woźna oddziałowa - Sabina
Oddział IV – Kubusie
nauczycielki  mgr Edyta Halicka, mgr Anna Kalinowska,
woźna oddziałowa – Maria
Kancelaria:
Intendent – Mirosława
Sekretarka – Marta
Księgowa – Anna
Kuchnia:
- Wiesława, Jolanta i Krystyna
Konserwator:
- Andrzej

 TO WARTO WIEDZIEĆ

Wrzesień to czas ogromnego wyzwania dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców.
Pierwsze dni w przedszkolu to ogromne przeżycie zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Strach
przed nieznanym i rozstaniem z rodzicami miesza się z ekscytacją i ciekawością. Najgorzej jest tym
dzieciom, które do przedszkola idą po raz pierwszy w życiu, ponieważ w placówce organizacja dnia
i zasady obowiązujące są zupełnie inne niż w domu. Odmienny rytm dnia, nowe otoczenie, zabawki,
jedzenie, tylu rówieśników dookoła i zupełnie nowe sytuacje to zawsze duży stres.
Jak ułatwić dziecku początek dnia w przedszkolu?
Nie przeciągaj pożegnania w szatni – pomóż dziecku się rozebrać, pocałuj je na pożegnanie
i wyjdź. Im dłużej się żegnacie, tym trudniej będzie dziecku się z Tobą rozstać.
2.
Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu – w ten sposób nie pomagasz
mu w trudnej sytuacji, tylko uczysz wytrwałości. Jeśli zrobisz to, choć raz będzie wiedziało, że
1.

łzami można dużo wymusić. Możesz być pewna, że przy kolejnej okazji będzie płakało jeszcze
bardziej. Jeśli trudno jest Ci się rozstać z dzieckiem, przez pierwsze dni poproś drugiego rodzica
o przyprowadzanie dziecka do przedszkola.
3.
Pluszowa zabawka pomoże przetrwać trudny czas. Dziecku łatwiej będzie przeżyć
rozstanie z rodzicami i chętniej wejdzie do sali zabaw, trzymając pod pachą swojego pluszaka.
Zabawka będzie mu przypominała dom rodzinny. Należy jednak pamiętać, żeby nie wsuwać do
kieszonki dziecka malutkiej zabawki, którą łatwo zgubić, np. z jajka niespodzianki, bo to wywoła
nową falę rozpaczy.
4.
Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola kupię Ci zabawkę – oczywiście możesz dziecku
dać mały prezencik przy odbieraniu go z przedszkola, ale nie może on być formą przekupstwa.
5.
Kontroluj to, co mówisz. To bardzo ważne. Zamiast: już możemy wracać do domu, powiedz:
teraz idziemy do domu. Różnica jest niby niewielka, ale zauważ, że pierwsze zdanie ma
negatywny wydźwięk. Sugeruje, że przedszkole jest dla dziecka sytuacją przymusową, drugie –
nie, jest neutralne.
6.
Bądź na czas. Przyprowadzaj i odbieraj dziecko punktualnie. Rano dziecko musi się
przestawić, jeśli spóźniacie się na zajęcia, jesteś zestresowana, śpieszysz się, nic dobrego z tego
nie wyjdzie. Poza tym dziecko, jak gąbka, chłonie Twoje emocje. To samo z odbieraniem. Jeśli
umawiasz się, że przyjdziesz po podwieczorku, dotrzymaj umowy. Dziecko dużo pewniej czuje
się w przedszkolu, jeśli wie, kiedy po nie przyjdziesz i może na Tobie polegać. Dobrze jest też
powiedzieć dziecku, kto będzie je zaprowadzał do przedszkola, a kto odbierał. Ważne, by zawsze
trzymać się ustalonego porządku
7.
Nastaw dziecko pozytywnie. Przedszkole dla dzieci to naprawdę fajne miejsce, pełne
rówieśników. W domu nie jesteśmy im w stanie dostarczyć aż tylu interakcji z innymi. Dzieciaki
się socjalizują, rozwijają, uczą nowych umiejętności i współżycia w grupie. Nawet, jeśli na
początku zastanawiasz się czy na pewno dobrze robisz, poczekaj. Dajcie sobie czas. Za parę
tygodni, zamiast przy rozstaniu - dziecko może płakać, gdy przyjdziesz je odebrać. Pamiętaj, jeśli
rozmawiasz o przedszkolu mów tylko pozytywnie, nastawienie jest bardzo ważne. Dziecko
doskonale potrafi rozpoznać Twoje wątpliwości i niepokoje. Jeśli będziesz je okazywać
w obecności dziecka, przekażesz mu własne lęki.
8.
Naucz dziecko samodzielności. Pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu to duży stres,
który narasta w przypadku, gdy dziecko jest mało samodzielne. Aby ten stres choć trochę
zminimalizować, należy wcześniej zadbać, by dziecko (na miarę swoich możliwości) radziło
sobie w takich sytuacjach, jak: zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, samoobsługa w toalecie,
ubieranie i rozbieranie się w sali (szatni), siedzenie podczas posiłku przy stole, trzymanie łyżki,
samodzielne jedzenie.
9.
.Przyzwyczajaj dziecko do przedszkola stopniowo. Małe dzieci szybko się męczą z powodu
nadmiaru wrażeń, hałasu i zachwiania poczucia bezpieczeństwa (boi się nie tylko tego co go
spotka, ale przede wszystkim tego, że mama nie wróci). Dlatego dobrze jest przez pierwsze dni
zabierać je nieco wcześniej, jeśli to możliwe np. po obiedzie, jeśli nie to zaraz po podwieczorku
(bardzo stresująca jest dla malucha sytuacja, gdy większość dzieci poszła już do domu, a on
jeszcze nie). Dlatego należy je przyzwyczajać stopniowo wydłużając czas pobytu.
10.
Nie porównuj zachowań dziecka z reakcjami kolegów z grupy czy rodzeństwa. U każdego
dziecka inaczej przebiega proces adaptacji do przedszkola. Chwal dziecko za najmniejsze
dokonania, zarówno związane z życiem domowym jak i przedszkolnym.
11.
Nie wymuszaj na dziecku żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło
się w przedszkolu. To powoduje niepotrzebny stres. Lepiej poczekać, aż dziecko samo poruszy
temat. Poświęć dziecku więcej czasu niż zwykle. Pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu to
trudny okres dla rodziców i dzieci. Trzymając dziecko na kolanach zapytaj: Co robiłaś dzisiaj
w przedszkolu? Jak ma na imię twój nowy kolega? Nie należy natomiast zadawać pytań typu: Co
dzisiaj jadłaś na obiad? Zjadłaś wszystko, co pani nałożyła? Czy pani cię karmiła? Odpowiedzi na
te pytania są ważne, ale tylko dla rodziców, nie dla dziecka. Na te pytania rzetelnie odpowie
nauczyciel. W rozmowie z dzieckiem należy położyć nacisk na jego samopoczucie w przedszkolu,
relacje z kolegami, podejmowane zabawy oraz na zaradność życiową.
12.
Nauczyciel zna twoje dziecko – rozmawiaj z nim i ufaj mu. Dzieci po powrocie
z przedszkola najczęściej opowiadają o różnych wydarzeniach, które miały miejsce

w przedszkolu. Porozmawiaj z nauczycielką, jeżeli pewne fakty i zdarzenia budzą twoje
wątpliwości, wydają ci się niewiarygodne albo cię cieszą. Niektóre dzieci mają wybujałą
wyobraźnię i rozbudzoną fantazję. Dlatego weź poprawkę na to, co dziecko opowiada.

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELKĄ, OPARTA NA WZAJEMNYM ZAUFANIU,
PRZYNIESIE OCZEKIWANE REZULTATY.
Opracowanie: Teresa Faryno
na podstawie artykułu z miesięcznika „Bliżej przedszkola” oraz www.mjakmama24.pl, www.dzidziusiowo.pl,

 KRONIKA URODZIN
We wrześniu z urodziny obchodzą następujący jubilaci:

Grupa I – „Smerfiki”:
 Filip – 05.09,
 Oliwia – 29.09.
Grupa II – „Gumisie”:
 Tymoteusz – 03.09,
 Krzysztof -14.09.
Grupa III – „Pajacyki”:
 Marcin – 01.09,
 Amelia – 12.09,
 Wiktoria - 29.09.

Ciepłe i serdeczne życzenia urodzinowe składają im koledzy i koleżanki oraz personel!

 JAKIE MAMY PLANY
W miesiącu wrześniu będziemy omawiać następujące tematy:

Grupa I – Smerfiki
1.
2.
3.
4.

Witamy w przedszkolu.
Nasza grupa – Smerfiki.
Bawimy się razem.
Jesień w sadzie.

Grupa II – Gumisie
1.
2.
3.
4.

Witaj przedszkole!
Moi koledzy.
Nasze zabawki.
Witaminki z sadu.

Grupa III – Pajacyki

Grupa IV – Kubusie
1.
2.
3.
4.

Witamy w „Kubusiach”.
Bezpieczna droga.
Nadchodzi jesień…
Chcemy być zdrowi.

1.
2.
3.
4.

Wakacyjne wspomnienia.
Moja grupa – Pajacyki.
Bezpieczna droga do przedszkola.
Jesień w sadzie.



W pierwszych dniach września zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne, które
odbędzie się 08.09.2017 r. o godz. 16.00. Informacja będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej przedszkola.
 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ

Dziękujemy:
- mamie Amelki P.– za zabawki, klocki, pościel

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU
Grupa I – Smerfiki

Grupa II – Gumisie

Grupa III – Pajacyki

Grupa IV - Kubusie

„Jesteśmy Smerfiki” wiersz

,,Gumisie” - wiersz

„Pajacyki” – wiersz

„Kubuś” – wiersz

Gdy przyszliśmy do
przedszkola
trochę smutno było,
ale potem bardzo szybko
wszystko się zmieniło.

Najpiękniejszy miś na
świecie

Jesteśmy Smerfiki, małe
Smerfiki
w zielonym lesie
mieszkamy i białe
czapeczki mamy.
Bawimy się, uczymy
i dzielnie pracujemy
i zawsze chętnie
smerfojagody jemy.
W lesie czas spędzamy,
zawsze sobie pomagamy.
Słuchamy Papy Smerfa
i razem się trzymamy.

„Do przedszkola idzie
maluch”– piosenka
I. Do przedszkola idzie
maluch

Wszystkie Gumisie,
to odważne misie.
W „piąteczce” mieszkają,
dobre serca mają.
Grupa dzielnych misiów,
wiele przygód ma.
Każdy mały dzieciak
dobrze misie zna.
Bunia z gumijagód sok
pyszny gotuje i wszystkie
misie nimi częstuje.
Misie skaczą, siłę mają.
Wszystkie dzieci je
kochają
„Maszerują
przedszkolaki” –
piosenka
Maszerują przedszkolaki
raz, dwa, trzy.
I dziewczyny i chłopaki

Bo wyrośliśmy wkrótce
na dzielne pajace
a jak wszystkim wiadomo
–pajacyk nie płacze.
Pajacyki bardzo lubią
chodzić do przedszkola,
bo tu uczą się i bawią,
tańczą dookoła.
No a jeśli nie wierzycie
to zobaczcie sami.
A kto chętny do zabawy
bardzo zapraszamy.

to jest Kubuś – chyba
wiecie.
Ma grubiutki, ładny
brzuszek
i czerwony modny
ciuszek.
Zjada słodki miód z
kubeczka
I wygląda jak kuleczka.
Wszyscy misia dziś
kochają
Przyjacielem nazywają.
Mały miś, słodki miś
Do przedszkola chce dziś
przyjść
Do straszaków go
przyjmiemy
Jak się pisze pokażemy.

Tup, tup, tup, tup.
Wszyscy dziś malucha
chwalą
Tup, tup, tup, tup.
II. Zna wierszyki i
piosenki
La, la, la, la.
Zawsze chodzi
uśmiechnięty
La, la, la, la.
III.Podskakują razem
dzieci
Hop, hop, hop, hop.
Bo tu bawią się najlepiej
Hop, hop, hop, hop.

.

raz, dwa, trzy.
I trzymają się za ręce raz,
dwa, trzy.
Buzie ładnie
uśmiechnięte raz, dwa,
trzy.
Ref.
Idziesz ty, idziesz ty,
Idę ja, idę ja,
Idę ja, idziesz ty na raz
dwa, trzy.
Idą rzędem przedszkolaki
raz, dwa, trzy.
W pociąg bawią się
dzieciaki raz, dwa, trzy.
Na stacyjkę zaraz wjadą
fu, fu, fu.
Ciągną wagon z
czekoladą mniam,
mniam, mniam.
Ref.
Zjesz ją ty, zjesz ją ty,
Zjem ją ja, zjem ją ja,
Zjem ją ja, zjesz ją ty na
raz, dwa, trzy.

„Pajacyk”- piosenka
Fiku-miku, fiku-miku
Poskacz z nami,
pajacyku,
Popatrz się na
przedszkolaka
Zaraz się nauczysz skakać
Skacze Krysia, skaczę ja!
Poskacz z nami hopsasa!
Skacze Krysia, skaczę ja!
Poskacz z nami hopsasa!
Fiku-miku, fiku-miku
Poskacz z nami,
pajacyku,
Pajacyku popatrz na nas.
Zaraz się nauczysz
skakać.
Skacze Krysia, skaczę ja!
Poskacz z nami hopsasa!
Skacze Krysia, skaczę ja!
Poskacz z nami hopsasa!

Idą kaczki
przedszkolaczki kwa,
kwa, kwa.
Mają chusty i kubraczki
ha, ha, ha.
Głośno kaczym dziobem
kłapią kłap, kłap, kłap.
I do wody szybko skaczą
chlap, chlap, chlap

Misiu, misiu zapraszamy
My o Tobie bajki znamy
Twoje imię ładnie brzmi
Oddział IV – Kubusie –
to my!
„Kubuś Puchatek” –
piosenka
Już pora wstać, wyruszyć
z domu
Przyjaciela spotkać znów
Miły, okrągły, puchaty,
Bo to jest mój
Kubuś, Puchatek Kubuś wśród roju pszczół - jak
to niedźwiadków ród
Kubuś - włazi bez trudu ramboli ,bamboli na dąb
łasować miód.
Zabawa stały gość
a przygód nigdy dość
To jest raz na jakiś czas
A gdy jesteś sam w domu
wśród czterech ścian
Gdy coś ci doskwiera to
masz przyjaciela
Kubuś, Puchatek Kubuś gdziekolwiek byś szedł hej pójdę tam i ja
Kubuś i nie ma cudów,
i jutro, i dziś, i ja, i mój
puchaty miś.

 UŚMIECHNIJ SIĘ
Mama śpiewa córeczce piosenkę na dobranoc. Śpiewa po raz 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nagle córeczka pyta:
- Mamo, kiedy przestaniesz śpiewać, bo chcę już iść spać.

Mama odbiera Jasia z przedszkola.
- Skąd masz ten samochodzik? - Pyta mama.
- Z przedszkola. - Odpowiada Jasio.
- I ty go tak wziąłeś z tego przedszkola? - Pyta mama.
- Wziąłem od kolegi. - Odpowiada Jasio.
- A on nic nie mówił?
- Nic, tylko płakał! - Odpowiada Jasio.

Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama kładzie maseczkę na twarz.
- Po co to robisz, mamusiu? - pyta.
- Bo chcę być piękna.
Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać maseczkę.
- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś się?

Opracowanie i skład komputerowy:
Anna M. Guziejko.
Teresa Faryno

www.google.pl

www.kolorowanki do druku.pl

