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Kochani Rodzice i Dzieci! 

Serdecznie witamy naszych Czytelników po wakacyjnej przerwie  
 w nowym roku szkolnym 2014/2015. 

W pierwszym, w tym roku szkolnym, numerze ,,Kwiatuszek”  
zamieszczamy ważne informacje dotyczące spraw organizacyjnych. 

Zapraszamy do lektury naszego pisma. 
Pamiętajcie - co dwa miesiące nowa porcja informacji! 

 

 
 

 

 
 

INFORMACJE BIEŻĄCE 

Drodzy Rodzice, Waszymi dziećmi opiekują się: 
Grupa I Maczki        mgr Małgorzata Dębko, mgr Anna Klim 
Grupa II Stokrotki  mgr Lucyna Jolanta Szymańska, mgr Agnieszka Olechno 
Grupa III Bratki      mgr Anna Minkiewicz, mgr Joanna Kozłowska 
Grupa Żłobkowa: Rumianki i Fiołki mgr Anna Drożdzewicz, mgr Agnieszka Deresz 
Nad całością czuwa: Pani dyrektor– mgr Lucyna Jolanta Szymańska 

W roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole pracuje według  
Programu wychowania  przedszkolnego – dobre praktyki „Dziecko w swoim żywiole”,   
Wydawnictwo Nowa Era Warszawa 2014. 
Inne programy autorskie to: 
*Koło artystyczne  teatralno „Zielona żabka” 
*Koło plastyczne „Mały artysta” 
*Koło badawcze „Mali badacze” 
*Koło języka angielskiego „Play fun” 
*Koło taneczne „Perełki Piątki” 
*Koło profilaktyki logopedycznej „Gaduła” 
*Koło profilaktyczne „Sprawny przedszkolak”- ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej 
*Koło terapeutyczne „Mądra główka” 
*Koło kulinarne „Co warto jeść?” 
*Koło rytmiczne „Wszystko gra” 

Należymy również do Klubu Czytających Przedszkoli- realizujemy akcje kampanii 
Cała Polska Czyta Dzieciom, „Mamo, tato, wolę wodę!”, Akademię Aquafresh- zajęcia  

z zakresu prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej, Program Bezpiecznego 
Przedszkolaka i „Kubusiowi Przyjaciele Natury”! 
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STOKROTKI  

 
 
 

 
  
 
 

 
 

FIOŁKI I RUMIANKI  
BRATKI  

 
 

NASZE GRUPY… 
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 30. IX -pokaz iluzjonisty 
 02. X - pasowanie na przedszkolaka   
 07.X- teatrzyk dla dzieci„Diabełek 

Fernando przepędza lenia” 
 09.X- audycja muzyczna „Kiedy 

powietrze gra” 
 13.X- wyjście do kina na „Pszczółkę 

Maję” 

 27-31. X -  Kolorowy Tydzień 
„Kolory jesieni” 

 październik/listopad – zajęcia 
otwarte w grupie Maczków, 
Stokrotek i Bratków 

 listopad – wydanie kolejnego 
numeru gazetki przedszkolnej 
„Kwiatuszek” 

 
 

MACZKI 
wiersze 
„Malutki robaczek"  
Malutki robaczek wędrował do góry. 
Chciał sprawdzić koniecznie, skąd biorą 
się chmury. 
Lecz gdy był wysoko, 
Spadł deszczyk drobniutki, 
A razem z deszczykiem – robaczek 
malutki. 
Kiedy wyszło słonko zza deszczowej 
chmury, 
Robaczek ponownie wędrował do góry. 
Lecz gdy był wysoko, 
Spadł deszczyk drobniutki,  
A razem z deszczykiem – robaczek 
malutki. 
„Przed czytaniem książki” 
Słonko świeci nad głowami, 
pani jest tu razem z nami, 
Będzie czytać nam książeczkę, 
więc usiądźmy na chwileczkę. 
Nawet bardzo mała mucha, 
będzie teraz w ciszy słuchać 
i nie bzyknie nawet bzzzy, 
jest cichutka, tak jak my. 
piosenki 
„Jestem zuch" 
Jestem zuch, jestem zuch! 
Tu mam głowę, a tu brzuch. 
Klaszczę w ręce: ram,tam,tam! 
I ,,Dzień dobry'' mówię Wam! 
Jestem zuch, jestem zuch! 
Tu mam nosek, a tu brzuch. 
Klaszczę w ręce:ram,tam,tam! 
I ,,Dzień dobry'' mówię Wam! 
 

„Piosenka przedszkolaków” 
Ref: Przedszkolaki, przedszkolaki 
mają miłe buziaki. 
Przedszkolaki, przedszkolaki, 
to są mądre dzieciaki. 
I. Jeśli chcesz się bawić, 
baw się razem z nami. 
Na pewno potrafisz! 
Zaraz zaczynamy. 
Ref: Przedszkolaki… 
II. jeśli chcesz się uczyć, 
ucz się razem z nami. 
Na pewno potrafisz! 
Zaraz zaczynamy. 
Ref: Przedszkolaki… 
III. Jeśli chcesz zaśpiewać  
śpiewaj razem z nami. 
Na pewno potrafisz! 
Zaraz zaczynamy. 
Ref: Przedszkolaki… 
 
STOKROTKI 
wiersze 
„Wiersz przedszkolaka” 
Rano idę do przedszkola! 
Zawsze kapcie zmieniam w szatni 
i do sali szybko pędzę, 
bo nie lubię być ostatni. 
W sali mnóstwo jest zabawek, 
papier, kredki…a w łazience 
mam swój ręcznik i szczoteczkę 
-zęby myję tu i ręce! 
Bawię się na placu zabaw,  
jem w jadalni podwieczorek. 
Ooo już przyszła po mnie mama! 
Hura! Biegnę po swój worek! 
 

„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  
rzuciła dwie gruszki. 
Podniósł Maciuś złote gruszki, 
bardzo jest szczęśliwy. 
Znowu 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? 
piosenki 
„Cztery żywioły” 
1.Lubię po piasku biegać boso, 
gliną się bawić, kamieniami. 
Nogi mnie w dal po ziemi niosą, 
ciekawy świat poznaje z wami. 
Ref: Ziemia-po niej biegamy, 
ogień-ciepło nam daje, 
wodę –chętnie pijemy, 
powietrzem-oddychamy. 
2.Ogien gorący jest i groźny, 
czasem przyjemny także bywa, 
gdy w święta wokół blask roztacza, 
a ciepło nam na serce spływa. 
Ref: Ziemia-po niej biegamy… 
3.woda jest piękna, kiedy rzeką 
lub wodospadem z góry spływa. 
Potrzebna ludziom jest do życia, 
chociaż czasami groźna bywa. 
Ref: Ziemia-po niej biegamy… 
 

WIERSZE I PIOSENKI: WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA… 
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 4.Powietrza dużo jest dookoła. 
Powietrzem wszyscy oddychamy. 
Przynosi zapach czekolady, 
dymu z ogniska, perfum mamy. 
Ref: Ziemia-po niej biegamy… 
„Ziemia-planeta nasza” 
Na niej j a i ty mieszkamy, 
i chodzimy i biegamy. 
Warto także zapamiętać, 
że mieszkają tu zwierzęta. 
Złote w ziemi rośnie zboże, 
ziemię grabi się i orze. 
Ref: Ziemia -łąka zielona, 
Ziemia-to piasek w dłoniach, 
Ziemia to glina i skała, 
Ziemia- planeta cała. 
Na wycieczkę samolotem 
lecisz z mamą, tatą, bratem. 
A gdy wylecicie z chmury 
widać wyspy, morza, góry. 
Choć krajobraz wciąż się zmienia, 
to jest nadal Ziemia, Ziemia. 
Ref: Ziemia -łąka zielona, 
BRATKI 
wiersze 
„A ja jestem majsterklepką…” 
Są pojazdy z silnikami, 
z kierownicą i z przyczepką, 
a ja pojazd mam z frędzlami, 
takim jestem majsterklepką. 
Są pojazdy z kółeczkami, 
korbką i blaszanym dzwonkiem, 
a ja pojazd mam wełniany, 
malowany w złotą łąkę. 
Są pojazdy ze światłami, 
trąbką, pompką i przerzutką, 
ja swój pojazd roztrzepany 
zmajstrowałem przed minutką. 
Są pojazdy… 
A ja z góry zerkam na nie 
i szybuję na dywanie. 
„Ziemia” 
Podobno – słyszałem w przedszkolu –  
jest kosmos, a w nim są planety.  
I one latają wciąż w kółko 
i w kółko, i w kółko – o rety! 
A jedna z tych planet to Ziemia.  
I właśnie my na niej mieszkamy.  
Ta Ziemia jest wielka jak balon 
i starsza od taty i mamy! 
Podobno na Ziemi są lądy, 
a lądy się zwą – kontynenty. 
I jest ich na Ziemi aż siedem, 
Na pierwszym biegają żyrafy,  

na drugim mieszkają kangury.  
Na trzecim są pandy i jaki 
i wielkie – największe – są góry. 
Na czwartym mieszkają bizony, 
na piątym – piranie (uwaga!).  
Na szóstym – to u nas – są owce 
i wilki. I muszek jest plaga.  
Na siódmym tuptają pingwiny, 
na ósmym… ehm, zaraz, ten tego… 
Jeżeli tych lądów jest siedem 
to znaczy, że nie ma ósmego! 
„Na straganie” 
Na straganie w dzień targowy 
Takie słyszy się rozmowy: 
-Może Pan się o mnie oprze 
Pan tak więdnie panie koprze! 
-Cóż się dziwić mój szczypiorku, 
leżę tutaj już od wtorku!" 
Rzecze na to kalarepka: 
Spójrz na rzepę- ta jest krzepka! 
Groch po brzuszku rzepę klepie: 
-Jak tam rzepo? Coraz lepiej? 
-Dzięki, dzięki , panie grochu, 
jakoś żyje się po trochu. 
Lecz pietruszka- z ta jest gorzej- 
Blada, chuda, spać nie może. 
A to feler- westchnął seler. 
Burak stroni od cebuli, 
A cebula doń się czuli: 
-Mój buraku, mój czerwony, 
czybyś nie chciał takiej żony? 
Burak tylko nos zatyka: 
Niech no Pani prędzej zmyka, 
ja chcę żonę mieć buraczą, 
Bo przy Pani wszyscy płaczą! 
A to feler- westchną seler. 
Naraz słychać głos fasoli: 
-Gdzie się pani tu gramoli? 
Nie bądź dla mnie taka wielka! 
Odpowiada jej brukselka 
-Widzieliście jaka krewka! 
Zaperzyła się marchewka. 
A kapusta rzecze smutnie: 
Moi drodzy po co kłótnie, 
Po co wasze swary głupie 
Wnet i tak zginiemy w zupie! 
A to feler, westchną seler 
piosenki 
„Piosenka na powitanie”  
Podajmy sobie ręce i zróbmy duże koło,  
zabawą i piosenką witamy się wesoło. 
Podajmy sobie ręce i zróbmy duże koło,  
zabawą i piosenką witamy się wesoło. 

„Ziemia zielona wyspa” 
1. Nie warto mieszkać na Marsie, 
nie warto mieszkać na Wenus.  
Na Ziemi jest życie ciekawsze –  
powtarzam to każdemu.  
Ref. Bo Ziemia to wyspa, to wyspa 
zielona  
wśród innych dalekich planet.  
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i 
zwierząt,  
więc musi być bardzo zadbany.  
2. Chcę poznać życie delfinów  
i wiedzieć, co piszczy w trawie.  
Zachwycać się lotem motyla  
i z kotem móc się bawić.  
Ref. Bo Ziemia to wyspa, to wyspa 
zielona…  
3. Posadźmy kwiatów tysiące,  
posadźmy krzewy i drzewa.  
Niech z nieba uśmiecha się słońce,  
pozwólmy ptakom śpiewać.  
Ref. Bo Ziemia to wyspa, to wyspa 
zielona… 
„Pani Jesień" 
Kto chodzi dziś po lesie? La, la,la,la,la,la. 
To piękna Pani Jesień: kapelusz z liści ma. 
Listeczków kolorowych złocistych i 
brązowych, czerwonych koralików 
kapelusz ma bez liku. 
Kto chodzi dziś po lesie? La, la, la, la, la, la. 
To piękna Pani Jesien: 
w koszyku dary ma. Żołędzi i kasztanów, 
jabłuszek pięć rumianych i grzybków 
borowików w koszyku ma bez liku. 
Kto chodzi dziś po lesie? La, la,la,la,la,la. 
To piękna Pani Jesień: piosenki dla nas ma. 
Deszczowe, nastrojowe, wesołe, przebojowe. 
W jesiennym notesiku piosenek ma bez liku. 
„Piosenka Kreta Cezarego” 
Tu pod ziemią mam mieszkanie 
a na górze kopczyk zrobię. 
Kto zamieszka razem ze mną? 
Czasem z żalem myślę sobie. 
Ref: Jestem smutny Kret Cezary. 
Czyś nie widział dla mnie pary? 
Bo marzeniem Cezarego 
jest by kogoś mieś bliskiego 
Labiryntem korytarzy 
powędruję hen daleko, 
gdzie się promyk słońca żarzy, 
czy nie spotkam się z kolegą? 
Ref: Jestem smutny..... 
Pójdę zaraz w świat przed siebie, 
kto mi dobrą drogę wskaże? 
Idę, wcale się nie grzebiąc, 
szukać przyjaciela z marzeń 
Ref.: Jestem smutny.... 

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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