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Za nami  wrzesień. Dzieci czują  się coraz lepiej w swoim gronie, chętnie przychodzą do 

przedszkola. Pierwsza wspólna  impreza Pszczółek  odbyła się 21 września Dzieci podeszły do 

tego zadania z ogromnym entuzjazmem. Była  piosenka, taniec i  uroczyste pasowanie na 

przedszkolaka. Pani dyrektor Katarzyna Ulewicz pochwaliła wszystkie dzieci  za występ 

 i z  wielką powagą, ogromną kredką pasowała każdą Pszczółkę na przedszkolaka. Przez cały 

miesiąc zapoznawaliśmy się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, poznaliśmy 

znaki drogowe i uczyliśmy  się bezpiecznego przekraczania jezdni w oznaczonych miejscach. 

Rozpoczęliśmy realizację dwóch ogólnopolskich projektów edukacyjnych „Idź Ty lepiej 

Koziołeczku szukać swego Pacanowa „ i „Technikoludek”. Stworzyliśmy kącki związane 

 z tematyką projektów. Każda wycieczka jest dla przedszkolaków źródłem przeżyć i najlepszą 

drogą do zdobywania wiedzy, dlatego 24 września wybraliśmy się   na wycieczkę autokarową 

do  lasu. Pogoda była piękna, a las wyglądał bajkowo. Wróciliśmy bogatsi o nowe 

doświadczenia, pełni werwy i zapału do poznawania otaczającego nas świata. 
 

W październiku będziemy poznawać Jesień w lesie, Dary sadu i ogrodu, planujemy Urodziny 

Kubusia Puchatka 
 

 

Tego się uczymy: 

Wierszyk z pokazywaniem:                                             
Wraz z Koziołkiem podskocz w górę, 

I na niebie  złapcie chmurę. 

 Teraz ręce rozłóż w bok 

  i do przodu duży skok! 

 Jak wiatraczki wirujemy, 

 i z Koziołkiem się śmiejemy. 

Chwilę teraz przystaniemy, 

jedną nogę uniesiemy! 

Patrz, Koziołku, jak stoimy! 

W bociana się bawimy! 

Teraz usiądź na podłodze, 

nogi prosto, jesteś w łodzi! 

Wraz z Koziołkiem przepłyń morze, 

On na pewno ci pomoże! 

I znów wszyscy stańmy wraz, 

dalszej drogi nadszedł czas. 

Więc z Koziołkiem maszerujmy, 

przygód nowych oczekujmy!! 



 
 

„Pszczółka” – wiersz: 
 

. 

Piosenka 

PODRÓŻ DO PACANOWA 

 

Wyruszamy w świat daleki i nieznany. 

Na tę podróż wyjątkową mamy plany. 

Poznać chcemy różne bajki, 

opowieści a w nich ważne 

i potrzebne wszystkim treści. 

 

Ref. I na pewno odnajdziemy na tej drodze 

moc przyjaźni,  siłę marzeń, piękne słowa. 

A Ty mały nasz Koziołku ruszaj z nami 

po przygodę do miasteczka Pacanowa. 

 

Nauczymy się, co dobre i co ważne, 

odkryjemy sprawy błahe i poważne. 

Do historii dawnych, swoje dołożymy 

gdy z Koziołkiem na szlak nowy wyruszymy. 

 

Ref. I na pewno odnajdziemy na tej drodze 

moc przyjaźni, siłę marzeń, piękne słowa. 

A Ty mały nasz Koziołku ruszaj z nami 

po przygodę do miasteczka Pacanowa. 

 

 

 

 

              KĄCIK CZYTELNICZY           
             

JAK WYGLĄDA PANI JESIEŃ?  

Dwa małe zajączki biegły przez las. Niewiele jeszcze wiedziały o świecie, więc 

bardzo się zdziwiły tym niezwykłym ruchem w lesie. Niedźwiedź zajadał się 

łapczywie czymś smakowitym, gdyż oblizywał łapki i pyszczek. Jeżyk biegał za 

chrząszczami, a wiewiórka znosiła orzechy do dziupli. Zajączki zagadnęły zajętego 

pogonią jeżyka. - Dlaczego tak wszyscy się śpieszą i objadają? - Nie wiecie? 

Przychodzi jesień, a po niej zaraz zima, ostra. Nie znajdziecie nic do jedzenia, 

kiedy nadejdzie mróz. Zajączki pobiegły dalej. Co to znaczy jesień? Czy to wiatr, 

czy człowiek, może burza? I dlaczego trzeba tak się śpieszyć? Napotkały borsuka, 

który właśnie pogłębiał swoją norkę. -Co robisz borsuku? - Sprzątam i powiększam 



domek, żeby pani jesień mogła zasypać mnie listkami. Będzie mi ciepło aż do 

wiosny. Ciekawe jak Pani Jesień zerwie tyle liści, przecież one rosną wysoko - 

pomyślały dwa szaraczki. Na polanie, przy której rosło mnóstwo leszczyn uwijały 

się wiewiórki. -Co robicie?- zapytały maluchy. - Sprawdzamy gdzie jest najwięcej 

orzeszków, bo jesień tuż, tuż. Ona pomoże nam w gromadzeniu zapasów na zimę. 

Teraz to już całkiem nie wiedziały co myśleć o tej dziwnej postaci, która na pewno 

i ich odwiedzi. Muszą czym prędzej dowiedzieć się o niej więcej. Były to 

zwierzątka z natury strachliwe. Najchętniej schowałyby się przed tą panią w mysią 

dziurę. Odnalazły dziuplę w starym dębie. Mieszkała tam od dawna bardzo mądra 

sowa. - Pani sowo! Jest tam pani!? Musimy wiedzieć jak wygląda Jesień! Prosimy, 

niech pani wyjdzie! Dwa niemądre zajączki nie wiedziały, że sowy w dzień śpią i 

rzadko wychodzą, kiedy świeci słońce. Usłyszały te krzyki zwierzątka i 

przydreptały pod dąb. Pierwszy odezwał się miś 20 - Tak naprawdę to nigdy nie 

spotkałem pani Jesieni, ale na pewno nosi ciepłe, brązowe futerko. Kiedy 

przychodzi to robię się bardzo głodny, a kiedy się najem to śpiewa mi kołysanki do 

snu. Na to wiewiórki nie zgodziły się. - Ma długi, piękny, rudy ogonek, którym 

maluje liście i zrzuca z drzew orzechy, żołędzie, kasztany. - Długi ogon - może, ale 

i kolce. Łapie liście i nakłada nam na nasze jeżykowe szpileczki. Słyszy wszystko, 

wie komu trzeba pomóc, wie o naszych kłopotach przed zimą. -Uradowane zajączki, 

aż pisnęły z radości - Wiemy! wiemy! Pani Jesień jest dobra, każdemu pomaga 

zbierać zapasy, maluje liście, zrzuca owoce z drzew. Jest wysoka jak niedźwiedź, 

ma puszysty kolorowy ogon, kolce na łapkach i długie uszy jak my, żeby słyszeć 

każde zwierzątko w lesie. Z dziupli wysunęła się sowa - uch-uuu, uch uuu, ale z was 

głuptasy, Jesień właśnie przyszła i nikt jej nie zobaczył. - Rozwinęła skrzydła i 

odleciała. A ty jak myślisz? Jak wygląda Pani Jesień? Narysuj swój obrazek 

Jesieni. Powodzenia!  
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