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"Wrzesień"
Jeszcze lato nie odeszło, a już jesień bliska.
Wrzesień milczkiem borowiki skrył na wrzosowiskach.
Na polany rude rydze stadkami wygonił
i rumiane jabłka strąca raz po raz z jabłoni.
Jeszcze słońce o południu tak potrafi przypiec,
jakby to nie wrzesień rządził, lecz upalny lipiec.
Ale już chłodniejsze noce niż bywały w lecie.
Liściom nadszedł czas, by żółknąć,
a ptakom - odlecieć!
Drodzy Rodzice!
Miniony rok był nie lada wyzwaniem i sprawdzianem dla nas wszystkich. Wy - musieliście
zostać w domu z dziećmi, niejednokrotnie z okrojonym budżetem domowym. Dzieci – zostały
pozbawione towarzystwa kolegów i koleżanek, stanęły przed koniecznością udziału w „dziwnych’’
lekcjach, spotkaniach. I my, nauczyciele – rzuceni na „głęboką wodę” nauczania zdalnego, bez
możliwości indywidualnego kontaktu z przedszkolakami. I chociaż z biegiem kolejnych tygodni coraz
lepiej odnajdujemy się w nowej rzeczywistości mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym dane nam
będzie spotykać się i pracować „normalnie”.
Witamy wszystkie dzieci (szczególnie te, które trafią do naszego przedszkola po raz
pierwszy) i wszystkich Rodziców. Zaczynamy nową przygodę!

 TO WARTO WIEDZIEĆ
W dzisiejszym „zabieganym” świecie okazuje się, że zdarzają się rodzice, którym trudno
zapamiętać, do jakiej grupy chodzi ich pociecha ani jak ma na imię wychowawczyni.
Czasem prosimy tez o ubranie dzieci w „kolory grupowe”.
Oto ściąga :
Grupa I – Smerfiki (3,4 latki)
Nauczycielki: Anna Kalinowska, Bożena Hościło – Dyrektor przedszkola, woźna: Anna
W.;
Kolory grupowe: biały, niebieski.

Grupa II – Gumisie (4,5 latki)
Nauczycielki: Krystyna Oszmian, Monika Suprun, woźna: Aneta P.;
Kolory grupowe: zielony, fioletowy.

Grupa III – Pajacyki (5,6 latki)
Nauczycielki: Aneta Borys, Anna Maria Guziejko, woźna: Sabina O.;
Kolory grupowe: pomarańczowy, granatowy.

Grupa IV – Kubusie (5,6 latki)
Nauczycielki: Teresa Faryno, Edyta Halicka, woźna: Magdalena Ł.
Kolory grupowe: czerwony, żółty.
Pozostali pracownicy naszego przedszkola:
Panie z kancelarii:
Intendent: Agnieszka
Księgowa: Paula
Sekretarka: Marta
Panie kucharki:
Wiesława, Jolanta, Krystyna
Panowie konserwator i pracownik do prac lekkich:
Andrzej i… Andrzej.
Zachęcamy do lektury „Wieści z Piątki”. Gazetka, co miesiąc jest zamieszczana na stronie
naszej placówki w pliku pdf do pobrania.
Proszę też śledzić ogłoszenia (na tablicy ogłoszeń i stronie www.ps5bialystok.pl) – jest to
szczególnie istotne przy tak dynamicznie zmieniającej się z powodu pandemii sytuacji.

 JAKIE MAMY PLANY
Wrzesień poświęcimy na omawianie następujących tematów:
Grupa I – Smerfiki
1.
2.
3.
4.
5.

Grupa II – Gumisie

Witamy w przedszkolu.
Smerfiki to my!
Kolory wokół nas.
Nadchodzi jesień.
Bezpieczna droga do przedszkola.

Grupa III – Pajacyki
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Minęły wakacje.
Nasza grupa „Gumisie”.
Nasze bezpieczeństwo na drodze.
Jesienne dary z ogrodu.
Jesienne dary z sadu.

Grupa IV – Kubusie

Wakacyjne wspomnienia.
Wakacyjne wspomnienia (cd).
Moja grupa – Pajacyki.
Spotkanie z latawcem.
Jestem bezpieczny na drodze.

1.
2.
3.
4.
5.

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

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU
20.09.2021 – będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU
Grupa I – Smerfiki

Grupa II – Gumisie

Grupa III – Pajacyki

Grupa IV – Kubusie

„Smerfiki" – wiersz

„Gumisie” – wiersz

„Pajacyki” - wiersz

„Kubuś”- wiersz

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

Wszystkie Gumisie, to
odważne misie.
W „piąteczce” mieszkają,
dobre serca mają.

Gdy przyszliśmy do
przedszkola
trochę smutno było,
ale potem bardzo szybko
wszystko się zmieniło.
Bo wyrośliśmy wkrótce na
dzielne pajace,
a jak wszystkim wiadomo –
- pajacyk nie płacze.

Najpiękniejszy miś na
świecie
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.
Misiu, misiu zapraszamy
My o Tobie bajki znamy
Twoje imię ładnie brzmi
Grupa IV – Kubusie – to
my!

„Wesołe przedszkole” –
piosenka
1.Kiedy słońce świeci i gdy
deszczyk pada,
idzie do przedszkola wesoła
gromada.
Tupią małe nóżki tupu-tupu
tup.
Raźno do przedszkola idzie
mały zuch.
2. Klocki, misie, lalki

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.
„Gumisie” - piosenka
1.Misie harcują, po lesie
szarżują,
wszędzie dziś słychać
donośny ich śmiech.
Zawsze zwycięskie,
waleczne, rycerskie,

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.
„Pajacyk” – piosenka
1.Dziś bawimy się w pajace
– każdy jak pajacyk skacze
Raz rączkami w dół, raz w
górę

czekają od rana,
uśmiechem nas wita pani
ukochana.
Bawimy się w zgodzie
zawsze ty i ja.
Bawimy wesoło hopsa,
hopsa sa.
3. A gdy usiądziemy
wszyscy na dywanie,
to nasze kółeczko zmienia
się w słoneczko.
Śpiewamy piosenki tra la la
la.
Wesoło w przedszkolu mija
zawsze czas.

każda przygoda zapiera
nam dech

Przy podskokach
wymachuje.

„Kubuś Puchatek” –
piosenka

Ref.:
Zobacz sam, jak Gumisie
skaczą tam i siam,
bo Gumisie cały świat już
zna,
Gumiś to fajny miś.

Ref.:
Skacze pajac hop – do góry
Który pierwszy sięgnie
chmury?
Kto podskoczy hen, wysoko
Jak najwyżej, ku obłokom.

2.Abrakadabra, to czary i
magia,
sekretem jest przepis na
gumisiowy sok.
tam hokus – marokus,
dostarcza złych pokus,
lecz misie zwyciężą, dla
wroga to szok.

2.Podskakują wszyscy
naraz
Który wyżej skoczy pajac
Bo to rola jest pajaca, jak
najwyżej w górę skakać.

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 przypomnijmy 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.

Ref.:
Skacze pajac hop – do góry
Który pierwszy sięgnie
chmury?
Kto podskoczy hen, wysoko
Jak najwyżej, ku obłokom.

Ref.:
Zobacz sam, jak Gumisie
skaczą tam i siam,
bo Gumisie cały świat już
zna,
Gumiś to fajny miś. – 2x

 UŚMIECHNIJ SIĘ
Początek Roku Szkolnego. Mama pyta swego synka:
– Kaziu, jak się czujesz w przedszkolu?
– Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.



Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
– Jasiu, co powiesz o jaskółkach?
– To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!
A tu coś z przymrużeniem oka, wyjątkowo dla smakoszy trochę starszych niż przedszkolaki:
Czekolada pochodzi z drzewa kakaowca.
Drzewo jest rośliną, a więc czekolada jest sałatką.
Koniec, kropka!
Spotkanie po wakacjach.
- Z kim trenujesz, że jesteś taka chuda?
- Z Chodakowską, już 2 miesiąc. A ty?
- A ja dalej z Gessler…
Opracowanie i skład komputerowy: Anna M. Guziejko

kolorowanki pochodzą z: https://www.e-kolorowanki.eu

