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1. W naszym przedszkolu. 

 

Obecnie pilnie przygotowujemy się do jesiennego przedstawienia o skrzatach.  Zostały 

przydzielone role, trwają przymiarki strojów i próby. Dzieci są bardzo podekscytowane. Ze 

względu na obecną sytuację nasz występ będzie nagrany i udostępniany do obejrzenia przez 

Państwa.  

 

Wszelkie informacje przekazywać będę nadal na grupie Messenger Biedroneczki, w sprawach 

dotyczących osobiście Waszych dzieci zapraszam na Messengera prywatnego. 

 

 

2. Przypominamy !!! 

 W ramach ustaleń podczas zebrania grupowego mając urodziny dzieci mogą przynosić cukierki 

jako poczęstunek, ale z wyprzedzeniem w celu odbycia przez słodycze kwarantanny. Tego dnia 

szanowny jubilat może ubrać się strój dowolny (ulubione przebranie z bajki, superbohatera lub 

strój odświętny).  

 

W październiku realizujemy dwa bloki tematyczne. 

1. Jesień – znakomity malarz. 

2. Zwierzęta jesienią. 
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Pierwszy blok poświęcony jest jesieni, która zmienia przyrodę i otoczenie. Dzieci przez 

obserwację przyrody, literaturę, piosenki i dary natury poznają charakterystyczne dla tej pory 

roku cechy. Zabawy kasztanami, szyszkami, liczenie, układanie, darów według schematu 

rytmicznego i kontynuacja tego rytmu. Zwrócenie uwagi jakie dary można przynieść z lasu, 

parku a jakie z ogrodu, poznanie kolorów jesieni, które dominują za oknami.  

Drugi blok poświęcony jest zwierzętom i ich przygotowaniom do zimy. Dzieci dowiedzą się , 

jakie ptaki zostają w Polsce a jakie odlatują i dlaczego. Przybliżymy im zwyczaje zimowych 

śpiochów i sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy: gromadzenie zapasów przez 

wiewiórkę, szukanie schronienia przez jeża i gromadzenie zapasów tłuszczu przez niedźwiedzia. 

 

 
W ramach projektu o Koziołku Matołku, nadal będziemy poznawać przygody wesołego 

rogacza. Odwiedzimy wirtualnie Europejskie Centrum Bajek w Pacanowie. Stworzymy plakat, 

który zareklamuje to miejsce wśród dzieci i być może z rodzicami kiedyś tam zawitają.  

 

3.Opłaty – prosimy o terminowe uiszczanie opłat, na odpowiednie konta dostępne na naszej 

stronie intarnetowej. 

                      

                           
 

4.Propozycje zabaw z liśćmi: 

  

      
Potnij liście na kawałeczki a potem wyklej nimi np.: dynię 

  
 

Liście należy włożyć po kartkę papieru, następnie kredkami świecowymi zamalować kartę, liść 

zostanie przekalkowany.  



 
 

Liscie układamy jak płatki kwiatka, przekłuwamy patykiem od szaszłyka, na koniec wbijamy 

kasztan, jako serce kawiatka. 

 

5.Tego się uczymy:   ZAŚPIEWAJ  

 

Kasztanki 

 

Spadły z drzewa dwa kasztany i wesoło idą w tany! 

Małe rączki swe podają i na boki się kiwają. 

 

Spadły z drzewa dwa kasztany i wesoło idą w tany! 

Prawa nogą, lewą nogą tupią najmocniej jak mogą. 

 

Spadły z drzewa dwa kasztany i wesoło idą w tany! 

Podskakują sobie żwawo i machają ręką prawą. 

 

Spadły z drzewa dwa kasztany i wesoło idą w tany! 

A zmęczone po zabawie…Bęc! Chowają się już w trawie. 

 

 

Idzie, idzie… 

 

Słońce opaliło nas, nas, nas. 

Do przedszkola wracac czas, czas, czas. 

Przyjaciół powitać, cmok, cmok, cmok. 

I na lato czekać znów cały rok… 

Idzie, idzie jesień tup, tup, tup. 

Idzie, idzie zima a ty obrót zrób! 

Idzie, idzie wiosna chlap, chlap, chlap. 

Idzie, idzie lato pod boczki się złap. 


