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Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki 

 

Miesiąc zabawy i nauki za nami. Wrzesień minął niepostrzeżenie – podobnie jak 

całe lato. Nadeszła jesień, bogata w kolory i smakołyki z ogrodu i sadu. 

Cieszymy się, że możemy się z wami codziennie spotykać i żaden wirus Nas nie 

pokonał :) Korzystajcie z pięknej pogody, hartujcie się i bawcie wspólnie na 

podwórku, placach zabaw, w parku i w lesie. Każdy rodzaj zabawy jest 

niezwykle istotny w rozwoju naszych przedszkolaków. Możecie o tym przeczytać 

w Naszej gazetce. 

Paulina Kraska i Aleksandra Klupś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 We wrześniu i październiku swoje urodziny 

obchodzą: 

JEŻYNKI: Szymon, Piotr i Hanna 

JAGÓDKI: Wojciech, Michał i Aleksandra 

ŻURAWINKI: Wojciech 

POZIOMKI:  Małgorzata, Jan,  Wojciech, Franciszek, Pola, Mateusz 

NIEDŹWIADKI: Aleksandra,  Magdalena, Grzegorz , Stanisław, 

Filip, Julia 

MALINKI: Aleksander, Julia, Jakub, Łukasz,  Jan, Igor 

WIEWIÓRKI: Bianka i Jan 

SOLENIZANTOM ŻYCZYMY  

ZDROWIA I USMIECHU 

 



W tym roku szkolnym wszystkie okładki zostały zaprojektowane 

przez grupy. Spójrzcie jak dobrze się przy tym bawiliśmy: 

 

  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



„ Leśne przedszkole”- bajka terapeutyczna  

 

W pewnym lesie stało piękne przedszkole, do którego chodziły 

wszystkie zwierzątka: mały lisek, zajączki, sarenka, jelonek, 

kreciki, myszki. Najmniejszym przedszkolakiem był pajączek, 

Jaś. Wszystkie zwierzątka chętnie chodziły do przedszkola, 

bawiły się, rysowały, spacerowały parami po lesie. Nikt nie chciał 

jednak podać łapki Jasiowi. Zwierzątka bały się go, bo miał 

osiem łapek, kosmate ciałko i był bardzo malutki. Jasio był 

nieszczęśliwy. W szatni codziennie prosił mamę, aby mógł zostać 

w domu, bo tu nikt go nie lubił. Mama nie rozumiała swego 

synka, stale powtarzała:– Ja muszę iść do pracy, a ty możesz w 

przedszkolu znaleźć sobie przyjaciół. Ale jak, myślał Jasiu, 

przecież nikt nie chce się ze mną bawić! Kolejnego dnia znów 

Jasiu siedział z boku i obserwował kolegów, którzy tak wesoło się 

bawili. Czasem coś rysował, czasem cichutko płakał i tak mijały 

dni w przedszkolu. Nikogo nie interesowało to, że Jaś był zawsze 

sam. Nadeszła wiosna. Przedszkolaki dużo czasu spędzały na 

polanie. Bawiły się w berka, robiły bukiety z wiosennych 

kwiatów. Tylko mały Jasio, nieszczęśliwy i smutny, siedział sam 

na pniu drzewa. Nagle na polanie pojawiła się ogromna, złośliwa 

Osa. Zapanował niepokój, wszystkie zwierzątka ogarnął strach. 

Jedne piszczały „Ojej, ona nas pogryzie”, inne płakały, niektóre 

próbowały się ukryć. Zmartwiona i również przestraszona pani 

zwołała rozkrzyczaną gromadkę i szybko wrócili do przedszkola. 

Nagle zauważono, że nie ma Jasia. Nikt nie pomyślał o nim, 

nawet pani.– I co teraz będzie? – pytały zwierzątka. Kto pójdzie 

po Jasia? Wszyscy się bali i każdy myślał, że biedny Jaś został 

ukąszony, albo pożarty przez okropną, ogromną Osę! Pani nie 

mogła pójść po Jasia i zostawić dzieci, otworzyła więc okno 

myśląc, że malec jest w pobliżu. Wszyscy cichutko skupili się 

koło niej i cóż zobaczyli? Mały Jasio kończył tkać ogromną 

pajęczynę. Musiał przy tym uważać, bo Osa starała się go złapać. 

Jasiu myślał: „szybko, jeszcze trochę pracy i uratuję moich 

przyjaciół, już nic im nie będzie zagrażać”. Dzieci widziały jego 



starania i zaczęły wołać: „Jasiu, Jasiu!”. I właśnie w tym 

momencie do pajęczej sieci wpadła Osa. Jasio skończył tkać 

swoją sieć. Patrząc, jak Osa nie może się z niej uwolnić, Jasiu 

powiedział, że jeżeli jeszcze raz będzie straszyć zwierzątka, to 

zostawi ją uwięzioną na zawsze. Przerażona Osa obiecała, że już 

nigdy nie będzie straszyć dzieci. Jasiu rozplątał swoją pajęczą 

sieć i uwolniona Osa jak najszybciej odfrunęła. Po chwili Jaś 

usłyszał oklaski przedszkolaków i ich okrzyki radości. Wszystkie 

dzieciaki gratulowały mu odwagi. Każdy chciał uścisnąć kudłatą 

łapkę pajączka. Od tej chwili Jasiu miał wielu przyjaciół. Nie 

przesiadywał już samotnie na dywanie, ale wesoło bawił się z 

przedszkolakami. Tym razem mama dziwiła się, gdy pajączek nie 

chciał wracać do domu:– Jasiu , dlaczego nie chcesz iść do domu? 

– pytała.– Bo ja mam tu przyjaciół – z dumą odpowiadał 

pajączek. Tak to wszystkie zwierzątka zrozumiały, że brzydki 

pajączek, z kudłatymi ośmioma łapkami, może pomóc innym w 

niebezpieczeństwie i okazać się prawdziwym przyjacielem 

 

 

 

 



ABC WITAMIN 

 
       

Jesień jest cudowną porą na spożywanie świeżych owoców i warzyw.  

Racjonalne żywienie dziecka może pomóc mu nie tylko w utrzymaniu 

zdrowia, ale sprzyja jego lepszemu  funkcjonowaniu. Nieprawidłowa dieta 

zawierająca np. nadmiar słodyczy, chipsów, napojów gazowanych Powoduje 

narastanie niepokoju ruchowego, agresji, trudności w koncentracji uwagi, problemów 

w zachowaniu. Wpływa również negatywnie na uczenie się i pamięci. Dlatego też 

możliwie jak najwcześniej powinniśmy uczyć swoje dzieci jeść owoce i warzywa, 

które zawierają witaminy, składniki mineralne, błonnik i pierwiastki niezbędne dla ich 

prawidłowego rozwoju. Podanie dzieciom różnorodnych owoców i warzyw konieczne 

jest również ze względów smakowo-zapachowych i kolorystycznych. W ten sposób 

możemy stymulować wszystkie zmysły. Jeżeli dziecko będzie przyjmowało owoce 

jako np. rodzaj nagrody tym chętniej będzie po nie sięgało.  Należy zachęcać dzieci do 

jedzenia owoców i warzyw, podawać je przy każdym posiłku, oraz informować o tym 

jak bardzo  potrzebne są dla zdrowego stylu życia.  

 JABŁKA– zawierają witaminy: C, A, B1, B2, PP i B3.Witaminy chronią przed zbyt 

wczesnym starzeniem się, regulują wszystkie procesy życiowe, pomagają w walce z 

infekcjami.  

 

 GRUSZKI– zawierają witaminy A, B, B6,mająnieco wyższą niż jabłka zawartość 

węglowodanów, białka i błonnika. Zawierają dużo potasu, magnezy, żelaza i kwasu 

foliowego. 

 

 ŚLIWKI – witaminy A i B, regulują trawienie, chronią przed wolnymi rodnikami, 

zapobiegają rozwojowi nowotworów, a nawet poprawiają humor. Dlatego warto jeść 

śliwki świeże, suszone oraz w postaci dżemów i kompotów. 

 

 MARCHEWKA- korzeń marchwi zawiera odżywcze cukry-węglowodany, m.in. 

sacharozę i glukozę, białko, liczne karoteny, olejek lotny, witaminy B1 i B2, B6, C, E, 

H, K, PP oraz wapń, żelazo, miedź i fosfor, a także pektyny.  

 

 BURAKI- zawierają oprócz dużej ilości witaminy C, B1, karotenu i witaminy P, 

wiele makro- i mikroelementów; jest w nim dużo wapnia, magnezu, sodu, potasu oraz 

dwa rzadkie metale: rubid i cez. Ten skład chemiczny buraków ma bardzo duże 

znaczenie w zwalczaniu nowotworów.  

 

 POMIDORY- zawierają witaminy C, E, B, PP, K, mikroelementy (potas, wapń, 

magnez , żelazo) ponadto pomidory wzmacniają odporność i przyspieszają gojenie się 

ran, wzmacniają wzrok, działają korzystnie na układ nerwowy  

 



KĄCIK KUCHARSKI 

Cynamonowy jabłecznik z kaszą jaglaną 

Składniki 

 2 banany  

 3 słodkie, soczyste jabłka   

 6 łyżek kaszy jaglanej  

 6 łyżek mąki jęczmiennej  

 6 łyżek mąki jaglanej  

 7 łyżek płatków owsianych  

 6 suszonych daktyli  

 4 suszone figi  

 2 łyżki siemienia lnianego  

 2 garści nasion dyni  

 2 garści nasion słonecznika  

 3 goździki (w całości)  

 1 łyżeczka cynamonu  

 1 łyżeczka kurkumy  

 

Przygotowanie: 

Kaszę jaglaną opłucz, wrzuć do lekko osolonej wody (w proporcji 1:3) i gotuj aż kasza 

spęcznieje, wchłonie nadmiar wody i zamieni się w gęstą papkę. 

W między czasie jabłka dokładnie umyj i zetrzyj ze skórką na tarce na grubych oczkach. 

Banany rozgnieć widelcem na papkę. 

Wymieszaj banany z jabłkami, dodaj cynamon, kurkumę i goździki (w całości). 

Dodaj gorącą kaszę jaglaną, wymieszaj. 

Daktyle i figi pokrój w paseczki, dodaj je do masy razem z pozostałymi składnikami, czyli 

mąką, siemieniem lnianym i nasionami. 

Podłużną foremkę wyłóż papierem do pieczenia. Wypełnij ją masą, posyp na wierzchu 

nasionami słonecznika. 

Piecz w 175 stopniach przez 60 minut. 

 

 

 



JARZĘBINKOWY 

KONKURS!!! 

 

Rozwiązanie zadań prosimy 

wrzucać do koszyczka Jarzębinki 

przy „Kąciku książki”  na 

korytarzu przedszkolnym do 26 

października. Spośród 

wykonanych zadań zostanie 

wylosowana trójka zwycięzców.  

Powodzenia! 

 

 

 

 

 



Zadanie dla 3 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

Ozdób jeża :) 

 



Zadanie dla 4 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

Wyklej plasteliną szablon grzyba :) 

 

 



Zadanie dla 5-6 -  latka 

Imię i nazwisko: 

Grupa: 

 


