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Przyszła jesień
do fryzjera:

- Proszę mną się zająć teraz!
Lato miało włosy złote,
ja na rude mam ochotę.

No, bo niech pan
spojrzy sam,

rudo tu i rudo tam...
Mówi fryzjer:

- Rzeczywiście!
Dookoła rude liście,

ruda trawa, rude krzaki,
chyba modny kolor taki.

Szczotka,
grzebień,
farby fura,

już gotowa jest fryzura.
Woła jesień: - W samą porę!
Płacę panu muchomorem!

Jesień u fryzjera

Ewa Szelburg-Zarembina

 Z tym jesiennym wiatrem
tańczą sobie liście,

tańczą sobie tańczą
czerwone złociście.

 
Z tym jesiennym wiatrem

odtańczą daleko,
i nie skończą tańczyć,

aż za siódmą rzeką.
 

Aż za siódmą rzeką,
Aż za siódma górą,

Aż je śnieg przykryje
Grubą, białą chmurą 

Jesienne liście
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PRAWA DZIECKAPRAWA DZIECKA

 W listopadzie Motyki i Pszczółki rozmawiały z 
Paniami wychowawczyniami o Internecie w 
ramach programu Komisji Europejskiej Safer 
Internet. W jej ramach Fundacja Dzieci Niczyje i 
Fundacja Orange prowadzi portal Necio.pl. który 
w formie zabawy zapoznaje dzieci z pojęciem 
komputer, Internet oraz z podstawowymi 
zasadami bezpieczeństwa w dostępnej formie. 
Dlaczego? Zdaniem organizatorów projektu: 
"Światowa sieć rozwija się coraz szybciej, stając się  
niemal powszechnie dostępnym medium. 
Korzystają z niej coraz młodsi użytkownicy. 
Badania pokazują, że dwie trzecie dzieci w wieku 
3-6 lat korzysta z Internetu częściej niż raz w 
tygodniu, a jednorazowa sesja w sieci trwa średnio 
45 minut. (Megapanel PBI/Gemius, 
październik 2010)     

TWOJE PRAWA -WAŻNA SPRAWA
necio.pl czyli zabawa w internet

oprac. Ewelina Litwic

Można się zastanawiać czy tak małe dzieci 
powinny używać komputera   i Internetu? 
Decyzja należy do rodziców. Wydaje się, że 
jeżeli odbywa się to pod ścisłym nadzorem 
dorosłych i z wykorzystaniem bezpiecznych 
oraz przyjaznych dzieciom serwisów interne-
towych, a także w ograniczonym wymiarze 
czasowym, to nie stanowi to zagrożenia dla 
dzieci.  Czas pierwszych zabaw z Internetem 
jest dobrym momentem, aby poprzez wspólną 
zabawę pokazać dzieciom pozytywne zastoso-
wanie Internetu oraz ostrzec je przed  czyhają-
cymi w sieci zagrożeniami. Zadanie rodziców 
polega na wprowadzeni dziecka w świat 
komputerów i Internetu, a nauczyciele i 
wychowawcy mogą wspierać ten proces."
Dzieci poznały Necia - bohatera serwisu Necio-
.pl - robota stworzonego przez Jasia.
Scenariusze zajęć obejmowały pięć spotkań o 
w/w  tematyce.  Więcej na stronie necio.pl
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“ Kocham, Lubię, szanuję...nie śmiecę ”

SPRZĄTANIE ŚWIATA 14-16 września

Korzystano z : www.sprzatanieswiata-polska.pl,  www.naszaziemia.pl
opr. Ewelina Litwic

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

Pod takim hasłem  odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordy-
nowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – 
Polska”. Hasłem  tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, zachęcano ludzi do 
re�eksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie 
jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on 
nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg.
Już 19 raz akcja sprzątania organizowana jest w Polsce. Dzieci z naszego przedszkola 
aktywnie wzięły w niej udział. Była to dobra okazja, aby porozmawiać o dzikich 
wysypiskach tak bardzo szkodliwych dla przyrody i zwierząt oraz uświadomić 
odpowiedzialność jaka leży w rękach człowieka.

ORGANIZATORZY APELUJĄ:
      Dzikim wysypiskom mówimy NIE!
      Dzikie wysypiska to nie tylko brzydki obrazek. To przede wszystkim olbrzymie niebez                
pieczeństwo dla środowiska, dla gleby, dla dziko żyjących zwierząt. 
       Czyste lasy to kwestia dobrego wychowania i szacunku dla otaczającego świata!
        Po pierwsze - nie śmieć! Po drugie – reaguj!  
       Często dzikie wysypisko nigdy by nie powstało, gdyby nie pierwszy, rzucony na      
pobocze papierek.
       Każdy teren ma swojego właściciela, który odpowiada za utrzymanie tego terenu w   
czystości i porządku. Ustawa o odpadach wyposaża gminy w odpowiednie instrumenty 
prawne, urzędnicy przy odrobinie zaangażowania mogą ustalić takiego właściciela i 
następnie wyegzekwować od niego uprzątnięcie odpadów.

Pamiętajmy!
Szacunek dla przyrody oznacza szansę na spacer po czystym lesie.
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W naszym przedszkolu jak każdego roku odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. W 
obecności pracowników Straży Pożarnej wszystkie przedszkolaki pod opieką personelu 
szybko, sprawnie i bez paniki opuściły w dniu 2 października 2012 r. budynek po uprzednim 
wysłuchaniu sygnału alarmowego.
W nagrodę za sprawną ewakuację dzieci mogły obejrzeć i dotknąć sprzęt gaśniczy oraz 
usiąść za kierownicą prawdziwego wozu strażackiego.
Bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi Kunickiemu za zorganizowanie akcji przeprowadzonej 
przez strażaków. 

oprac. Hanna Anusik

PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
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WARZYWNA KUKIEŁKA
konkurs plastyczno-techniczny

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

 W październiku piękną ozdobą przedszkolnego korytarza była wystawa kukiełek wykonanych 
z warzyw. Dzieci wspólnie z rodzicami, rodzeństwem skonstruowały warzywne stworki, wśród 
których znalazły się zwierzęta, owady, ptaki, bajkowe postacie. Niektóre z nich posiadały 
zabawne i oryginalne imiona. Różnorodność użytych warzyw, ich kształty, kolory i 
pomysłowość połączenia wzbudzała żywe zainteresowanie przedszkolaków, rodziców, a także 
personelu przedszkola. Ten cieszący się dużą popularnością konkurs ujawnił wiele ukrytych 
talentów. Wystawę przygotowało ponad pięćdziesięcioro dzieci wraz z rodzicami. Wszystkie 
prace zostały nagrodzone drobnymi upominkami.

Serdecznie gratulujemy ogromnej inwencji twórczej dzieciom i ich rodzicom!!!

Aut. Katarzyna Owczarek
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

Minęło szybko lato i już przyszła
JESIEŃ...

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAZ ŻYCIA PRZEDSZKOLA

 W piątek, 12 października w Naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pod hasłem „Powita-
nie jesieni”, gdyż skończyło się astronomiczne lato, a zaczęła się ta kolejna pora roku.
Celem zabaw związanych z tematyką było integrowanie się dzieci, rozbudzanie wyobraźni, a 
przede wszystkim wspaniała zabawa. Wszystkie grupy spotkały się w sali gimnastycznej i 
prezentowały swoje umiejętności artystyczne. Pani Jesień i Klucz Wiolinowy pojawiły się na 
uroczystości by przyglądać się występom Przedszkolaków. 
Każda grupa wyróżniała się określonym jesiennym kolorem. Jako pierwsze wystąpiły brązowe 
Biedronki, następnie pomarańczowe Słoneczka, potem  żółte Motylki. Cały pokaz zakończyły 
czerwone Pszczółki. Pani Jesień dla każdej z grup przygotowała specjalnie na tę okazję 
zadanie. Biedronki segregowały według koloru liście. Słoneczka brały udział w wyścigu z 
kasztanami na łyżkach. Motylki dzieliły na sylaby jesienne wyrazy, a Pszczółki główkowały nad 
zagadką matematyczną. Na zakończenie uroczystości Pani Jesień, Klucz Wiolinowy, Dzieci i 
wszystkie Panie zatańczyły wspólny taniec, po którym wszyscy ze smakiem zjedli pyszne 
marchewki – prezent od Pani Jesieni. Wszyscy się świetnie bawili.
I już mamy jesień. Z drzew spadły liście, zrobiło się chłodniej. Pozostało nam wypatrywać 
przyjścia zimy. Na pewno będziemy ją równie uroczyście witać w naszym przedszkolu jak 
jesień. Tylko oby nie przyszła za wcześnie ;-) 

Aut. Agnieszka Kapral
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu odbywa się głośne czytanie utworów literatury dziecięcej. Są to 
opowiadania i wiersze pochodzące ze Złotej Listy polecanej przez „Fundację ABC XXI wieku 
- Cała Polska czyta dzieciom”. Bardzo chętnie gościmy rodziców przedszkolaków, ich babcie 
oraz dziadków. Naszym niezwykłym gościem był aktor pan Przemysław Cypryański, który w 
październiku spotkał się z przedszkolakami. Pan Przemek profesjonalnie czytał fragment 
książki o przygodach popularnego misia - Kubusia Puchatka. Rozmawiał z dziećmi na temat 
ich ulubionych bajek, żartował. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci wręczyły miłemu 
gościowi wykonane własnoręcznie upominki, a raz po raz błyskał �esz aparatu. Nasz gość 
miło i swobodnie czuł się wśród gromadki dzieci.

Poprzez akcję „Cała Polska czyta dzieciom” zaspokajamy pojawiającą się wśród dzieci potrze-
bę kontaktu z kulturą literacką, prezentujemy ważne wartości moralne, uczymy właściwego 
obchodzenia się z książką. 

Gorące podziękowania dla pani Urszuli Kołodziej za pomoc w zorganizowaniu spotkania ze 
znanym aktorem Przemysławem Cypryańskim. 

autor Katarzyna Owczarek

SPOTKANIE Z AKTOREMCAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

PRZEMYSŁAWEM CYPRYAŃSKIM
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

W środę – 24 października – najmłodsze przedszkolaki po raz pierwszy gościły swoich 

rodziców i bliskich na uroczystości przedszkolnej. Okazją ku temu było ich uroczyste przyjęcie 

do społeczności przedszkola. Odświętnie ubrane Biedronki i Słoneczka, które w tym roku 

dołączyły do grupy, niecierpliwie wyczekiwały na swoje występy. Wszystkie przedszkolaki 

wykazały się umiejętnościami wokalnymi, recytatorskimi i tanecznymi. A niektórym babciom 

czy mamom aż łezka w oku się zakręciła ze wzruszenia i dumy.

Po wspaniałych występach Pani Dyrektor uroczyście dotknęła każdego dziecka kolorową 

kredką pasując go na przedszkolaka. Każdy dzielny przedszkolak otrzymał pamiątkowy 

dyplom i upominek – kolorową przytulankę.

Dla swoich małych kolegów i ich gości niespodziankę przygotowała też grupa starszaków. 

Pszczółki wystąpiły z programem „W Krasnalkowie” i zasłużyły na gromkie brawa. Po raz 

pierwszy wystąpiły również maluszki, które biorą udział w zajęciach z tańca towarzyskiego 

wywołując wiele pozytywnych emocji.

Wszystkim maluszkom życzymy wielu wspaniałych chwil w naszym przedszkolu oraz wiele 

zapału do odkrywania świata razem z nami.

                                                               Aut. Dorota Wypych

Pasowanie na Przedszkolaka
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Od kilku lat dzieci z naszego przedszkola wspólnie z rodzicami chętnie uczestniczą we 
wszystkich organizowanych akcjach charytatywnych. Włączając dzieci w takie akcje 
dajemy im dobry przykład i uwrażliwiamy na potrzeby innych ludzi oraz zwierząt. 
W dalszym ciągu zbieramy nakrętki, które pozwolą s�nansować kolejną protezę dla 
podopiecznego Żoliborskiego Stowarzyszenia „Dom Rodzina Człowiek”.

W listopadzie zachęcamy do „Pomocy bezdomnym zwierzętom” zbierając karmę 
pomożemy im przetrwać zimę. Dotychczas nasze dary przekazywaliśmy Schronisku na 
Paluchu, Schronisku w Celestynowie, Fundacji Emir w Żabiej Woli oraz Fundacji SOS 
bokserom.

Zachęcamy również do udziału w akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo 
NASZ DOM, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pieniądze zostaną 
przekazane na pomoc dzieciom z Domów Dziecka i innym placówkom 
opiekuńczo – wychowawczym. Wielkie zbieranie monet w szkołach i przedszkolach 
rozpocznie się 26 listopada i potrwa do 7 grudnia br.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo, zaangażowanie i ogromne serce! 

AKCJE   CHARYTATYWNE

autor Teresa Majewska

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAZ ŻYCIA PRZEDSZKOLAZ ŻYCIA PRZEDSZKOLA

         POMAGAMY  INNYM
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Nasz europejski pociąg w tym roku zawiezie nas do Irlandii. 
Ruszamy więc na północny zachód Europy.
Irlandia zajmuje większość terytorium wyspy o tej samej nazwie. Irland-
czycy nazywają swoje państwo zieloną wyspą. Umiarkowane tempera-
tury w połączeniu z dużą wilgotnością sprzyjają wzrostowi roślin takich 
ja mchy, paprocie oraz trawy nadających ziemi irlandzkiej charaktery-
styczny szmaragdowy kolor.
Historyczną, łacińską nazwą Irlandii, nadaną przez Rzymian, była Hiber-
nia (również jako Britannia Hibernia). Nazwa rzymska została przekształ-
cona na Hibernia ze względu na swoje podobieństwo do łacińskiego 
wyrazu hibernus – “zimowy”. Staroirlandzkie zapożyczenie tej nazwy po 
pewnym czasie przeistoczyło się we współczesną irlandzką nazwę 
wyspy Éire.
O�cjalną nazwą państwa jest Éire (w języku irlandzkim) oraz Ireland (w 
języku angielskim). Nazwy te używane są podczas podpisywania umów 
międzynarodowych i traktatów stowarzyszeniowych. Niemniej, jako 
opisu państwa, stosuje się irlandzką nazwę Poblacht na hÉireann lub jej 
angielską wersję Republic of Ireland. Używanie jednej nazwy, dla 
określenia wyspy jak i państwa, miało na celu podkreślenie integralności 
Irlandii Północnej i pozostałej części wyspy, jako jednego organizmu 
państwowego.
Irlandia należy do Unii Europejskiej od roku 1973.
Irlandia to demokracja parlamentarna, gdzie głową państawa jest prezy-
dent – obecnie jest to pan Michael D. Higgins. 
Irlandia podzielona jest na 29 hrabst, a jej stolicą jest Dublin. Irlandia ma 
dostęp do Morza Irlandzkiego, Morza Celtyckiego, Oceanu Atlantyckie-
go, a od Wielkiej Brytanii oddziela ją Kanał Św. Jerzego. 
Pierwsze znane ślady osadnictwa na terenach Irlandii szacowane są na 
około 8000 p.n.e. i były to migracje myśliwych z kontynentu europejskie-
go. Pozostałością po tych ludach są serie neolitycznych grobowców jak 
np. Newgrange. Rzymianie  nie podjęli próby podboju wyspy, mimo 
bliskości Brytanii. Od V wieku naszej ery wyspa była chrystianizowana za 
sprawą św. Patryka, zaś od VIII wieku rozpoczęła się inwazja wikingów, 
która w 1014 ostatecznie została odparta za sprawą wojsk ówczesnego 
króla Briana Śmiałego.
 

Przedszkolaki w Europie   IRLANDIA

PODRÓŻEPODRÓŻE

Flaga Irlandii to prostokąt złożony z trzech pionowych pasów w 
kolorach : zielonym, białym i pomarańczowym. Przyjmuje się, że kolor 
zielony oznacza katolików, pomarańczowy – protestantów, a biały – 
ciągłe dążenie do pokoju między nimi. Inna interpretacja kolorów: 
pomarańczowy oznacza wierność, zielony symbolizuje republikę , a 
biały to pokój. Flaga potocznie nazywana jest Irish Tricolour.
Herbem Irlandii jest złota harfa ze srebrnymi strunami na błękitnym tle. 
To godło sięgające średniowiecza nazywane jest harfą Briana Boru czyli 
Briana Śmiałego, który był królem Irlandii i odniósł wielkie zwycięstwo 
nad wikingami.
Harfa jest też popularnym instrumentem irlandzkim, jej wizerunek 
znajduje się na rewersach irlandzkich euro.  Symbolem i o�cjalnym 
godłem Irlandii jest także zielona trójlistna koniczynka (shamrock). 
Hymn Irlandii nosi tytuł „Pieśń żołnierza” (Amhran bhFiann). Hymn jest 
marszem, nawiązuje do walk niepodległościowych. Stylizowany jest na 
pieśń żołnierską.
Większość irlandzkich zwyczajów i tradycji ma swoje źródła w kulturze 
pogańskiego ludu Celtów, zamieszkującego te ziemie jeszcze przed 
naszą erą. Rok celtycki dzielił sie tylko na dwie części: jasną i ciepła oraz 
ciemną i chłodną. Dlatego też największe pogańskie swięta wiazały się z 
nadejściem tych pór. Święto Beltaine to powitanie światła, a Samhain to 
przygotowanie się do zimy, obchodzono je wraz z nadejściem chłodu i 
przewagą nocy nad dniem. Samhain to także święto zmarłych. Z tej 
pogańskiej tradycji wywodzi się zwyczaj Halloween.
 W wyniku emigracji do Ameryki święto zostało zaszczepione na 
amerykańskim gruncie i zmienione powróciło do Europy. Robienie z 
wydrążonych dyni masek wzięło się ze zwyczaju wykonywania takich 
lampionów z rzepy.
 Nasze przedszkolaki wiedzą już co nieco o Irlandii. W każdej sali powstał 
kącik irlandzki, w którym gromadzimy materiały, zdjęcia i przedmioty 
związane z Zieloną Wyspą. Dzieci wysłuchały hymnu irlandzkiego, 
poznały wygląd herbu i godła Irlandii. Wyszukiwały na mapie położenie 
tego kraju oraz wykonywały trójkolorową �agę. Dzieci zapoznają się 
także z literaturą i bajkami irlandzkimi.
Przed nami jeszcze wiele zajęć i zabaw, w trakcie ktorych będziemy 
poznawać ten kraj.
Zapraszamy więc na wspólną podróż po Irlandii!

oprac. Katarzyna Suda, źródło: http://pl.wikipedia.org
          “Zaczarowana lekcja w Europie” M.Mroczkowska 
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oprac. Marlena Tatarek

Prawidłową wymowę poszczególnych głosek i właściwy sposób wypowiadania się 
warunkuje odpowiedni poziom sprawności narządów artykulacyjnych: języka, warg i 
podniebienia. Ciekawym sposobem gimnastyki aparatu mowy jest opowiadanie dzieciom 
historyjek, bajek, w trakcie, których dzieci wykonują ćwiczenia narządów artykulacyjnych.

ŚNIADANIE PUCHATKA

Kubuś Puchatek obudził się rano i ziewnął (ziewamy). Jego brzuszek był pusty więc
wyruszył do lasu na poszukiwanie miodu.
Szedł wyboistą ścieżką (dotykamy czubkiem języka każdego ząbka na górze i na dole), 
rozglądał się na prawo, na lewo (czubek języka do prawego, lewego kącika ust). 
Spojrzał w górę (językiem dotykamy górnej wargi) i zobaczył dziuplę, z której wypływał 
miód.
Kubuś wspiął się więc na drzewo (język unosi się na górną wargę), sięgnął łapką do dziupli 
i wyjął ja oblepioną miodem. 
Oblizał ją dokładnie (wysuwamy język z buzi i poruszamy nim do góry i na dół, naśladując 
oblizywanie ręki).
Gdy Kubuś Puchatek poczuł, że jego brzuszek jest już pełen zszedł z drzewa (język dotyka 
brody) i ruszył w drogę powrotną. 
Szedł tą samą wyboistą dróżką (dotykamy czubkiem języka do każdego ząbka na górze i 
na dole). 
Doszedł do swego domku bardzo zmęczony (wysuwamy język na brodę i dyszymy).
Położył się do łóżeczka i szybko zasnął (chrapiemy).

Kolorowych snów Kubusiu!
Zainteresowanym rodzicom polecam:
1. Anna Tońska – Mrowiec „Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne” 
wydawnictwo Harmonia
2. Iwona Rutkowska- Błachowiak „Gimnastyka buzi na wesoło” wydawnictwo Bonami 
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