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Pani  Jesień    
Przeszedł sobie dawno 
Śliczny, złoty wrzesień… 
Teraz nam październik 
Dała pani Jesień…  
 
Chmur wielkich 
deszczowych     
nazbiera, napędzi… 
tak się pan listopad 
nauwija wszędzie. 
 

A w tym numerze: 

 
 Poczytaj mi mamo… 

 Być mądrym rodzicem 

 Z dzieckiem w kuchni 

 Kącik plastyczny 

 

Być mądrym 
rodzicem… 



 

PROŚBA DZIECKA   

 Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć  tego 

wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił  z mojej 

strony.  

 Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – 

poczucia bezpieczeństwa.  

 Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz 

pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle 

możliwe.  

 Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, 

że przyjmuje postawę głupio dorosłą.  

 Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to 

absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co 

mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.  

 Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest 

nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.  

 Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. 

To zagraża mojemu poczuciu wartości.  

 Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. 

To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca 

przewaga!  

 Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. 

Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.  

 Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą 

bronić i robię się głuchy.  

 Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie 

tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.  

 Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie 

wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.  

 Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt 

łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.  

 Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę 

całą moją wiarę w ciebie.  



 

 Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się 

wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, 

poszukam ich gdzie indziej.  

 Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.  

 Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój 

temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj 

sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą 

grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie 

śniło.  

 Nie zapominaj , że uwielbiam wszelkiego rodzaju 

eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc 

przymknij na to oczy.  

 Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak 

trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co 

możesz, żeby nam się to udało  

 Nie bój się miłości. Nigdy.  

Janusz Korczak   

Opracowała Joanna Ostrowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poczytaj mi mamo… 
 

„Pajęcze samoloty”  S. Szuchowa H. Zdzitowiecka 
 
Mały pajączek siedząc na grudce ziemi prządł wytrwale długą nitkę. 

Biała nić trzepotała się na wietrze jesiennym, ale nawet wiatr nie mógł 

jej rozerwać, taka była mocna. 

- Co ty robisz? Nowe sieci na nas? – spytała duża szafirowa mucha-

plujka. Siadając niedaleko pajączka. 

- Nie, to nie sieć, to samolot. 

- Samolot? A po cóż ci samolot? Może wybierasz się do ciepłych 

krajów jak ptaki? 

- Nie, nie tak daleko – odpowiedział spokojnie pajączek zwijając jeden 

koniec nitki w  mały kłębuszek, podczas gdy drugi powiewał już w 

górze. – Lecę szukać lepszego mieszkania na zimę. 

 Ledwie skończył to mówić, gdy wiatr oderwał od grudki ziemi 

biały kłębuszek i uniósł go w górę wraz z pajączkiem. 

- Do widzenia! – zawołał pajączek z daleka i znikł z oczu muchom, 

trzmielom, i osom zgromadzonym na łące. 

- Patrzcie! – zabrzęczała mucha. 

 Nad łąką przesuwały się jedna za 

drugą białe pajęcze nici z uczepionymi do 

nich pajączkami. 

- Pajęcze samoloty…- burknął gruby 

trzmiel. – No, no, kto by to pomyślał, że 

pająki umieją fruwać, choć nie mają 

skrzydełek. 

 

- Patrzcie! Babie lato! – wołały idące drogą 

dzieci i chwytały czepiające się ubrań i 

włosów białe nici. 

 
Opracowała Ałła Pasek 

 



 

Jesienna serenada 
  

Kap, kap, kap, deszczyk kapie, 

w okna dzwoni, z rynny chlapie. 

Ciap, ciap,ciap, popatrz proszę, 

jak po wodzie mkną kalosze! 

Mnie to jednak nie przeraża, 

mam naturę marynarza! 

Peleryną się okryję, 

nowe lądy wnet odkryję 

i zaznaczę je na mapie- 

chociaż mi za kołnierz kapie... 

Zimna woda zdrowia doda! 

W tym jesieni jest uroda, 

że nam prosto z szarej chmury 

daje srebrnych kropel sznury 

i na dachy, nosy, buty 

kryształowe lecą nuty, 

a bogate deszczu dźwięki 

układają się w piosenki 

- takie dziwne, rozkapane, 

rozdzwonione, rozszemrane, 

jakby rzesze elfów małych 

na bębenkach cicho grały... 

Te piosenki oczywiście 

podchwytują zaraz liście, 

parapety, okiennice, 

parasole i ulice. 

Trwa jesienna serenada, 

deszczyk pada, ciągle pada... 

A mnie humor dopisuje, 

razem z deszczem podśpiewuję. 

Srebrno-szary, troszkę senny 

Jest ten spacer mój jesienny... 

                                                                   Opracowała Elżbieta Gruszka 



 

Z dzieckiem w kuchni. 
 

Jak najbardziej Trzylatek z powodzeniem pokroi bezpiecznym nożem pomidora 

na sałatkę, rozsmaruje nadzienie na naleśnikach, a nawet wyciśnie sok z 

pomarańczy na domową  lemoniadę. Trochę pomidorowego soku spłynie przy 

tym po kuchennych szafkach, nadzienie do naleśników z pewnością znajdzie się 

też na rękawach, blacie i podłodze, a sok z pomarańczy czasami może prysnąć 

w oczy. Jednak jasno określone zasady panujące w kuchni i uwierzcie mi nie 

trzeba przypominać, że kucharz przede wszystkim musi mieć czyste ręce, a po 

skończonej pracy sprząta  

KUCHENNY SAVOIR- VIVRE 

1. Przed przystąpieniem do pracy każdy kucharz myje ręce 

2. W kuchni nie biegamy, nie popychamy się nie krzyczymy 

3. Nie wspinamy się po otwartych szufladach 

4. Nie podchodzimy do kuchenki, na której się cos gotuje 

5. z nożem, tarką i innymi ostrymi narzędziami kuchennymi 

obchodzimy się ostrożnie. Nigdy sami nie wyciągamy noży z 

szuflady 

6. do krojenia używamy bezpiecznych noży z zaokrąglonym 

czubkiem. Młodsze dzieci kroją plastikowymi nożami 

7. Po skończonym gotowaniu sprzątamy. Pozostawiamy kuchnię w 

idealnym porządku 

NALEŚNIKI Z SEREM CYTRYNOWYM 

Składniki: 

Ciasto:       1 szkl. mąki 

                   3 jajka  

                   ¾ szklanki mleka 

                    szczypta soli  

                    pół szklanki wody 



 

Nadzienie:  200g. sera twarogowego 

                  Pół szklanki śmietany 18% 

                  Łyżka cukru waniliowego 

                  Łyżka cukru pudru 

                  Pół łyżeczki skórki otartej z cytryny 

 

Przygotowanie: 

Z mąki, jajek, mleka, soli i pół szklanki wody przygotowujemy ciasto( ja po 

prostu miksuję te wszystkie składniki),ale można też wyrobić ciasto ręcznie i 

usmaż 12 cienkich naleśników 

Ser rozdrobnij widelcem, dodaj śmietanę, skórkę z cytryny, cukier i wymieszaj. 

Naleśniki smaruj widelcem, następnie je zroluj, lekko spłaszcz i przekrój na pół. 

Podsmaż na maśle na złoto. Takie małe naleśniki są idealne dla dzieci. Można je 

po prostu chwycić w rączkę i zajadać. 

ZADANIA DLA DZIECKA 

1. rozkrusz ser widelcem 

2. dodaj śmietanę, skórkę cytryny i cukier 

3. wymieszaj dokładnie nadzienie 

4. nałóż na naleśniki łyżką nadzienie i rozsmaruj 

5. zroluj naleśniki i lekko spłaszcz  

  

  

      Opracowała Danuta Maksymiuk 

 
 
 
 
 



 

  
Kącik plastyczny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Jestem zwierzątko nieduże mam ostre kolce na skórze… 

                                                                                   
Opracowała Ewa Grodzińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Łamigłówki…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

Opracowała Beata Ostrowska 

 



 

****************************************** 

PRZEDSZKOLE NR 315  

IM. ZBIGNIEWA RYCHLICKIEGO  

UL. GRZESZCZYKA 2,  

WARSZAWA 

 

Opracowanie i oprawa graficzna 

Ałła Pasek i Joanna Ostrowska 
 


