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Kochani Rodzice i Dzieci! 
Rozpoczął się nowy rok szkolny 20012/2013 pełen pomysłów,  

niespodzianek i pewnie niejednych trudności. Mamy przyjemność przekazać  
Wam pierwszy w tym roku szkolnym numer gazetki przedszkolnej „Kwiatuszek”. 

Będziemy dzielić się z Wami aktualnymi wydarzeniami, informacjami 
i ciekawostkami dotyczącymi życia naszego przedszkola. 

Zapraszamy serdecznie Rodziców i wszystkich 
zainteresowanych do czytania naszej gazetki. 

Życzymy ciekawej lektury. 
 

 
„Zabawy z mamą i tatą” to cykl artykułów, pomysłów na wspólne  rodzinne spędzanie czasu, które w tym 

roku szkolnym Anna Klim proponuje naszym kochanym czytelnikom.    
             Często, gdy za oknem pada deszcz, dzieci nudzą się w domu. Ich czas wolny ogranicza się do oglądania 
bajek w telewizji lub coraz częściej grania w gry na komputerze. Warto wtedy zaproponować dziecku zabawy 
plastyczne. Wspólne spędzanie czasu wolnego z dzieckiem sprzyja nie tylko wzmacnianiu więzi rodzinnych, ale 
także rozwija u dziecka kreatywność, sprawność motoryczną, pobudza do wyobraźni i współdziałania z drugą osobą. 
Organizując dziecku zajęcia plastyczne w domu pamiętajmy, że to ono jest autorem prac, a rolą rodzica- 
naprowadzanie i pomaganie. To jaką te zajęcia będą miały formę zależy od pomysłowości rodzica  jak i dziecka oraz 
materiałów dostępnych w domu i najbliższym otoczeniu. 

W tym numerze znajdą Państwo pomysły na wykorzystanie  „owoców jesieni". Chyba każdy z nas                 
w dzieciństwie robił z kasztanów i żołędzi przeróżne zwierzątka i ludziki. Wracając ze spaceru warto więc przynieść 
ze sobą trochę  znalezionych skarbów - nigdy nie wiadomo, kiedy padający deszcz zatrzyma nas w domu na dłużej.  
            Proponuję Wam kilka pomysłów, które możecie zrealizować wspólne z dziećmi. Pierwszym z nich są 
zwierzaki-patyczaki. Do wykonania ich potrzebne będą: patyczki   z kasztanowca, a dokładniej łodyżki, na których 
zwisają kasztany. Można je znaleźć pod drzewami lub, jeśli dosięgniemy, zerwać z drzewa. Takie łodyżki są 
rozgałęzione i bez łupinek wyglądają jak jaszczury albo inne gady. Trzeba im tylko dodać głowę, udekorować czym 
się da i można stworzyć całkiem pokaźne jaszczurowe stadko….. 

    
 Kasztany i inne jesienne skarby możemy wykorzystać już na spacerze, dlaczego nie? Ułóżmy z nich kwiatki 

lub różne zwierzaki, na przykład gąsieniczkę. Łupinki po kasztanach możemy wykorzystać do wykonania łódeczek. 
Wybieramy łupinki w kształcie półkuli, czyli takie, które przypominają miseczkę. Na środek łupinki przyklejamy 
trochę plasteliny, w którą wbijamy liść, czyli żagiel. Tak wykonana łódeczka pływa po wodzie, więc można ją 
wykorzystać podczas wieczornej kąpieli w wannie.  

Spróbujmy stworzyć również coś innego niż klasyczne ludziki, na przykład jesienną biżuterię. Potrzebne nam 
będą kasztany, żołędzie lub inne jesienne "owoce", a dodatkowo kolorowa włóczka, plastelina, gruba igła. Ważne 
jest, aby użyć świeżych kasztanów, ponieważ takie jest łatwiej przebić igłą. Aby przeciągnąć igłę przez twardy 
kasztan, można chwycić ją i pociągnąć kombinerkami (tu rodzice muszą koniecznie pomóc dziecku). Tak wykonany 
sznur korali możemy jeszcze ozdobić kolorową włóczką. Pomiędzy kasztanami dowiązujemy zwisające kawałki 
włóczki i wiążemy na nich supełki.                

Życzę wesołej i twórczej zabawy! 

ARTYKUŁ MIESIĄCA „ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ”- pomysły na rodzinne spędzanie czasu… 
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FIOŁKI  

 

RUMIANKI  

 
BRATKI  

 

MACZKI  

 
STOKROTKI  

 

NASZE GRUPY… 
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 26. IX –teatrzyk „Podróż do 
krainy zagadek” 

 9. X – teatrzyk „Pani Zamieć” 
 12. X – urodziny Kubusia 

Puchatka 
 22-26. X -  Kolorowy Tydzień 
 26. X – pasowanie na 

przedszkolaka 
 

 październik- występ 
filharmonii podlaskiej 

 październik – zajęcia otwarte 
w grupie Maczków, Stokrotek 
i Bratków 

 listopad – wydanie kolejnego 
numeru gazetki przedszkolnej 
„Kwiatuszek” 

 
 

Fiołki 
wiersz 
„Muchy” 
Łapiemy muchy w paluchy. 
Robimy z muchy placuchy. 
Kładziemy muchy na blach  
i mamy ubaw po pachy. 
Rumianki 
wiersz 
„Murzynek malutki” 
Murzynek malutki, oczka ma błyszczące  
(pokazujemy na oczka). 
Kręcą mu się loczki  
(wskazujemy włoski zakręcając je). 
Do góry sterczące  
(podnosimy włoski ręką). 
Buzia cała czarna, jak ta czekolada  
(pokazujemy buzię). 
Mały nasz murzynek po murzyńsku gada. 
Chodź do nas Murzynku, podaj rączki swe 
(wykonujemy gest przywołujący). 
Zrobimy kółeczko, zabawimy się  
robimy kółko w parze lub kręcimy się w 
miejscu).  
Dalej, dalej, kręćmy się w kółeczko. 
Jak się zabawimy wypijemy mleczko  
(udajemy, że pijemy mleko z kubka). 
piosenki  
Każdy swoje imię ma 
Ja mam imię, 
ty masz imię,  
każdy swoje imię ma - 
nawet wrona przy kominie 
swoje imię: kra kra kra! 
Ja mam imię, 
ty masz imię, 

mydłem wyszoruje ręce. 
Ref...Kot jest czysty... 
Maczki 
piosenki 
I. Podaj mi mamusiu rękę 
do przedszkola czas już czas. 
Chcesz zaśpiewam ci piosenkę, 
którą umie każdy z nas. 
Ref.: Śpiewa ptak 
la, la, la, 
to wtedy wesoły znak! 
My dla mamy zaśpiewamy 
la, la, la – o tak! 
II. Płot i brama, dwie topole, 
drogę tę na pamięć znam! 
Popatrz mamo, już przedszkole 
pozwól, dalej pójdę sam. 
Ref.: Śpiewa ptak… itd. 
III. A gdy mama przyjdzie z pracy 
i do domu wracać czas 
znów śpiewają przedszkolacy, 
zna piosenkę każdy z nas. 
Ref.: Śpiewa ptak…  
„Zjadaj miód”  
I . Na katarek i na chrypkę, 
kaszel, dreszcze oraz grypkę. 
Ref.:Zjadaj miód, słodki miód. 
Pszczoły dadzą miodu w bród. (bis) 
II. Łyżka miodu, szklanka mleka. 
Katar z kaszlem niech ucieka. 
Ref.:Zjadaj miód, słodki miód… 
III. Chcesz być zdrowy, tak jak misie, 
chlebek z miodem jedz od dzisiaj. 
Ref.:Zjadaj miód, słodki miód 
wiersze 

wreszcie jesienią żółte 
i czerwone ogniście. 
Chodź nazbieramy liści 
spod kasztanów i klonów. 
Będą piękne bukiety 
do tych szklanych wazonów. 
Piosenki 
„Zabawmy się wesoło” 
Podajmy ręce wkoło, 
zabawmy się wesoło, 
zabawmy się, bo dzisiaj mamy czas. 
Na dworze słonko świeci 
dla wszystkich małych dzieci, 
dla wszystkich małych i dużych też. 
A więc rozjaśnij twarz 
i mocno wytęż słuch 
usłyszysz piękną piosenkę, 
co dla Ciebie śpiewa 
ptasich głosów chór. 
Podajmy ręce wkoło, 
zabawmy się wesoło, 
zabawmy się, bo dzisiaj mamy czas. 
Na dworze słonko świeci 
dla wszystkich małych dzieci, 
dla wszystkich małych i dużych też. 
„Jabłoń jesienią” 
I. La,la,la… 
Już od rana dmuchał wietrzyk, 
lecz figlował krótko, 
bo dawała dziś prezenty 
jabłonka w ogródku. 
La,la,la… 
II. La,la,la… 
Wyszły dzieci na spacerek, 
słyszą, drzewo skrzypi: 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA… 

WIERSZE I PIOSENKI: WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 
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każdy swoje imię ma - 
nawet Reksio z tego słynie, 
gdy zawołasz jest raz, dwa! 
„Paluszek” 
Tu paluszek, tu paluszek.  
tu po środku jest mój brzuszek  
Tutaj rączka, a tu druga,  
a tu oczko do mnie mruga. 
Tu jest buźka, tu ząbeczki,   
tu wpadają cukiereczki.  
Tu jest nóżka i tu nóżka,   
choć zatańczyć jak kaczuszka 
Bratki 
wiersze 
„W przedszkolu” 
Mój mały trzylatku 
usiądź sobie w kole. 
Pani ci pokaże 
dziś twoje przedszkole. 
W szatni schowaj buty, 
a zabawki w sali, 
w łazience swój ręcznik 
i chodź, baw się z nami. 
„Porządki 
O zabawki zawsze dbamy, 
po zabawie je sprzątamy. 
Już samochód na wirażu, 
pędzi prędko do garażu. 
Lalki suną raźno w rzędzie,  
bałaganu dziś nie będzie. 
Każdy przedszkolaczek wie, 
po zabawie sprząta się. 
piosenki 
„Pięć paluszków” 
Pięć paluszków rączka ma 
pięć paluszków rączka ma. 
Jedna zrobi pa,pa,pa, 
druga zrobi Pa, pa, pa. 
Nóżka tupie tup,tup,tup, 
nóżka tupie tup,tup,tup. 
Jeden skok i drugi skok, 
teraz na dół hop,hop,hop. 
„Kot jest czysty” 
Kot się myje przed śniadaniem 
Kot się myję przed obiadem, 
Przed kolacją i przed spaniem, 
taką kocią ma zasadę. 
Ref. Kot jest czysty i my też 
spójrz na ręce jeśli chcesz. 
Po co mają krążyć plotki, 
że czyściejsze od nas kotki. 
Kot mydełka nie używa, 
bez ręcznika się obywa. 
Ja w łazience kran odkręcę, 
 

 „Spotkały się dwa jabłuszka”  
 Spotkały się dwa jabłuszka, 
czerwone i złote, 
zatańczyły razem polkę, 
bo miały ochotę. 
 Gdy się o tym dowiedziały 
zielone i szare, 
dołączyły się do tańca 
tworząc drugą parę. 
„Wiatr” 
Wpadł wiatr do parku i zaszumiał: 
– Taki dziś jestem zalatany! 
W głowę podrapał się i westchnął, 
aż pospadały z drzew kasztany. 
Potem narzekał: – Tyle pracy, 
a zima blisko. Co to będzie? 
Zrobił na trawie trzy fikołki, 
aż poturlały się żołędzie. 
– Czasu mam mało – rzekł – już wokół 
robi się szaro, chłodno, mgliście… 
Gwizdnął na palcach, zachichotał 
i strącił z drzewa wszystkie liście.. 
Stokrotki 
wiersze 
„Starszak” 
Rzecz to wielka niesłychanie  
gdy starszakiem się zostanie.  
Wtedy wszystko trzeba wiedzieć,  
pięknie bajkę opowiedzieć,  
narysować, tańczyć, śpiewać,  
na nikogo się nie gniewać.  
Znać zasady wychowania, 
pięknie uczyć się czytania.  
W głowach wiedza zostać musi,  
choć lenistwo czasem kusi. 
„Kto powie?” 
Przez sad idzie mały Maciuś, 
śmieje się do słonka, 
a tu pac! - czerwone jabłko 
rzuca mu jabłonka. 
Podniósł jabłko, idzie dalej, 
a wtem obok dróżki 
pac, pac - co to? Stara grusza 
zrzuciła dwie gruszki. 
Podniósł Maciuś złote gruszki, 
bardzo jest szczęśliwy. 
Znów pac, pac, pac - trzy śliweczki 
spadły z gęstej śliwy. 
Niesie Maciuś jabłko, śliwki, 
gruszki, co się złocą. 
Kto z was powie Maciusiowi, 
ile ma owoców? 
„Liście” 
Najpierw bledziutkie listki, 

potem zielone liście,  
„dałam, już rumiane jabłka, 
czy ktoś weźmie listki?” 
La,la,la.. 
III. La,la,la… 
Kto nazbiera liści więcej, 
ruszajmy w zawody! 
Najpiękniejsze ustawimy 
w kąciku przyrody. 
La,la,la.. 
„Tańcowała jesień” 
I. Tańcowała jesień  
w lesie zamaszyście.  
Żółte, rude i brązowe  
z drzew zrywała liście.  
ref: Tańcowała jesień,  
kolorowa jesień.  
II .Postrącała w parku  
żołędzie, kasztany,  
rozrzuciła na trawniku  
liśćmi przysypanym.  
III. W sadzie, razem z deszczem,  
jabłek, gruszek nazrywała,  
lecz jej mało jeszcze.  
IV. Z wiatrem się kłóciła,  
darła białe chmury,  
aż się słońce obudziło  
i wyjrzało z góry. 
„A to jeż” 
Taki las wielki las,  
wielki że aż strach,  
z rudych drzew ściany ma,  
z rudych liści dach,  
w lesie szmer, w lesie szum, 
coś tam stuka wciąż,  
może to dziki smok,  
może wielki wąż!  
ref: skacze coś jak piłka,  
całe w burych szpilkach,  
toczy się jak kulka,  
całe w liści piórkach,  
skacze coś jak piłka,  
całe w burych szpilkach  
idzie poprzez jesień,  
wrzosy w kolcach niesie.  
Biegną więc, biegnę więc,  
biegnę ile tchu,  
może tam schowam się,  
może lepiej tu, 
wkoło szmer, wkoło szum, 
coś tam stuka wciąż,  
coś jest tuż obok mnie, 
czy to smok czy wąż?  
ref: A to jeż jak piłka, 
cały w burych szpilkach… 

UWAGA!!! 
Drodzy Rodzice pamiętajcie Gazetka Przedszkolna „Kwiatuszek” ukazuje się co 2 miesiące. 

Następne wydanie już w listopadzie. Serdecznie zapraszamy. 
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 85 – 711 – 25 – 39 
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