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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! 

 
                    A w tym numerze m.in.:   

 Być mądrym rodzicem 

 Poczytaj mi mamo… 

 Mamo, upieczmy ciasto 

 Kwiaty dla mamy     

 



Byc madrym rodzicem... 
 

 

Jak pomagać dzieciom 

w rozwiązywaniu 

konfliktów. 

  
 Konflikt, różnica interesów 

są nieodłącznie wpisane w świat 

ludzkich relacji – i to już od 

najmłodszych lat. Między dziećmi 

często wybuchają kłótnie, które 

kończą się bójką i łzami.  

 Na kłótnię między dziećmi 

można pozwolić ale do pewnego 

stopnia. Należy wtrącać się dopiero wtedy, gdy awantura przekracza 

bezpieczne i ustalone wcześniej granice.  

 Możemy też poprzez działania profilaktyczne ostudzić chęć 

„agresywnej rywalizacji” między dziećmi. Do działań takich zaliczyć można 

wspólne rozmowy o przeżyciach, problemach, pretensjach i zazdrości.  

Nie możemy jednak zapominać że tego, jak przekonać drugą osobę do 

własnych argumentów i jak osiągnąć zamierzony cel, trzeba się nauczyć. 

Dlatego awantura o zabawkę lub uwagę ze strony rodziców może być dla 

kilkulatka okazją do ćwiczenia nowych umiejętności.  

 Dziecięce spory często kończą się bójką gdyż maluchy nie operują 

jeszcze tak dobrze mową, by wyrazić to, co chcą osiągnąć – przewagę w 

sporze. Trzy-, czterolatek umie jedynie wyrwać misia, starsze dziecko 

będzie już próbowało negocjacji, by odzyskać ukochaną zabawkę. 

 Psycholodzy podkreślają, że taka fizyczna konfrontacja jest 

pierwszym krokiem w radzeniu sobie z konfliktami.  

 Nie chodzi więc o to, by się nie sprzeczać lecz wiedzieć, jak to robić. 

Dzieci należy uczyć panowania nad emocjami i trudnej sztuki przepraszania. 

Można również proponować zabawy w których mogą zmierzyć swoje siły, 

walcząc fair play i ucząc się współzawodnictwa. 
                                                                  Opracowała Małgorzata Kuśmierz 



Poczytaj mi mamo… 
 

- Po co w ogóle na świecie jest 

Jesień? 

- Wyobraźcie sobie, że nagle, 

powiedzmy 1 września kończy się 

lato, a drugiego września spada śnieg. 

Wszystkie kwiaty, krzewy i drzewa 

pozamarzałyby. Zwierzęta nie 

zdążyłyby przygotować zapasów na 

zimę, a pod śniegiem na pewno nie 

znalazłyby niczego do jedzenia. Ptaki, 

które odlatują na zimę do ciepłych krajów nie wiedziałyby, kiedy wyruszyć 

w drogę. A tak, dzięki temu, że robi się stopniowo coraz chłodniej, cała 

przyroda może się spokojnie przygotować na nadejście mrozów. 

 

Czy każdego roku przybywasz do nas w tym samym dniu? 

- Tak, zawsze 23 września. Odtąd noce będą coraz dłuższe, a dni coraz 

krótsze. Latem było odwrotnie. 

 

- Dlaczego ludzie mówią o Tobie, że jesteś złota? 

- Bo sprawiam, że liście drzew żółkną. Wyglądają, jak gdyby były ze złota. 

Drzewa muszą przed zimą „wyssać” soki z liści i ściągnąć do pni i korzeni. 

Inaczej by zamarzły. Soki te będą im potrzebne wiosną, po przebudzeniu. W 

sokach znajduje się barwnik, dzięki któremu liście są zielone. Gdy go 

zabraknie liście stają się żółte, czerwone... 

 

- Chyba lubisz się stroić?... 

- Owszem, a najbardziej w babie lato. A wiecie, co to jest babie lato? Są to 

pajęcze nitki, na końcach których wiszą malutkie pajączki. Gdy taki pajączek 

– lotnik chce się wznieść wysoko w górę, rozwija swą nić, a gdy chce opaść 

na ziemię, zwija ją. 



CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE  
 

 Łąka to owadów i kwiatów królestwo. Nasze przedszkole przypomina właśnie łąkę. Zaraz 

wyjaśnię dlaczego. Jest tu kolorowo, wesoło, miło no i grupy mają „owadzie nazwy”. Są biedronki 

małe – grupa maluszków, motyle barwne , wspaniałe – czterolatki, pracowite pszczółki – pięciolatki i 

ruchliwe mrówki – starszaki. Myślę, że jeśli grupy mają nazwy owadów to warto, aby w pierwszym 

numerze naszej gazetki pojawiło się kilka informacji o owadach.  

 

 BUDOWA: Ich ciało złożone jest z trzech części: głowy, 

tułowia i odwłoka, mają trzy pary nóg, wiele z nich ma skrzydła.  

 WYSTĘPOWANIE: Pojawiły się na ziemi wiele 

milionów lat temu, jeszcze przed dinozaurami.  Żyją na lądzie, w 

wodzie, w powietrzu, we wszystkich strefach klimatycznych. 

Spotkać je można również pod ziemią oraz na ciałach ludzi i 

zwierząt.  

 CYKL ROZWOJOWY: Przechodzą tak zwaną 

metamorfozę co oznacza, że zmieniają kilka razy wygląd swojego 

ciała. To właśnie z włochatej, niezbyt ładnej gąsienicy powstaje 

piękny motyl. Najpierw są jajka, z jajek wylęgają się larwy – gąsienice, które przeobrażają się w 

poczwarki, a z nich powstaje dorosły owad. Taka przemiana może trwać od kilku tygodni nawet do 

kilku lat w zależności od gatunku owada.  

 SAMOTNIE CZY RAZEM?: Są gatunki, które żyją samotnie i także takie, które tworzą 

bardzo liczne rodziny – milionowe kolonie, społeczeństwa w których wyróżnić można: królowe 

zajmujące się tylko składaniem jajeczek, robotnice: opiekunki – niańki, ogrodniczki, zbieraczki 

pożywienia, żołnierzy – strzegących, broniących gniazda.  

 MASKOWANIE I OBRONA: Są mistrzami 

kamuflażu. Aby uniknąć zjedzenia przez wroga (np. ptaka, 

żabę, jaszczurkę, innego owada) upodabniają się do miejsca 

w którym żyją np. kolorem. Naśladują liście, patyki, korę, 

udają inne drapieżniki. Wzory na ich ciele odstraszają 

wrogów. Potrafią także bronić się żądląc, gryząc, wstrzykując 

jad. Mogą odstraszać niemiłym zapachem. Bywa, że są 

trujące i niesmaczne.  

 JAK SIĘ POROZUMIEWAJĄ?: Mrówki np. 

wydzielają substancje o mocnym zapachu. Dotykając się 

czułkami przekazują sobie zapachowe informacje typu: 

jestem z tego samego gniazda, tam jest pożywienie. Pszczoły 

przekazują informacje za pomocą ruchu, wykonując 

specjalny taniec w powietrzu. Bzyczenie owadów (np. much, komarów, chrabąszczy) nie jest 

przekazywaniem informacji. Jest to dźwięk, który powstaje podczas bardzo szybkiego poruszania 

skrzydełkami.  

 ZNAKOMICI AKROBACI: Niektóre owady potrafią wysoko i daleko skakać. Na nogach, 

stopach wielu z nich znajdują się ssawkowate poduszeczki tzw. przylgi. Dzięki nim mogą chodzić do 

góry nogami, po suficie, po ścianach, po gałęziach i śliskich powierzchniach.  

 MUZYKANCI: Są też takie owady, które potrafią tworzyć melodię. Pasikoniki tak, jak 

skrzypce mają smyczek i struny. Nogi tego owada to smyczki, a strunami są żyłki znajdujące się na 

skrzydłach. Dźwięki powstają gdy owad pociera nogami o skrzydła. Również świerszcze znane są ze 

zdolności muzycznych. Do wytwarzania muzyki służą im skrzydła. Grają tylko samce. W ten sposób 

wabią samiczki.  



 CIĘŻAROWCY: Małe mrówki, żuki potrafią dźwignąć przedmioty, 

które ważą o wiele więcej niż one same.  

 ZNAKOMITE KRAWCOWE: Pewien gatunek mrówek buduje swoje 

gniazda na drzewach zszywając liście za pomocą kleistej, jedwabnej nici 

wytwarzanej przez larwy. Robotnice trzymają larwy w pyszczkach i posługują się 

nimi jak igłą. Zbudowane w ten sposób gniazdo może mieć kształt kuli lub 

koperty.  

 DOMEK Z GNOJU: Żuk gnojarz zadaje sobie wiele trudu, żeby 

stworzyć dla swoich małych bezpieczny i zaopatrzony w żywność dom. Gromadzi 

on zwierzęcy nawóz i tocząc formuje go w duże kule. Toczy je do swojej 

podziemnej siedziby i tam w kuli składa jaja. Larwy po wykluciu mają jedzenie. 

 POŻYTECZNE CZY SZKODLIWE?: Ludzie często brzydzą się i boją owadów. Mówią na 

nie wstrętne robale i chętnie je zabijają. A szkoda, bo nie wszystkie są złe, groźne, dokuczliwe dla 

ludzi. Większość jest pożyteczna i potrzebna. Owady zapylają 

kwiaty, przyczyniają się więc do powstawania owoców, niszczą 

szkodniki, które zjadają rośliny uprawiane przez człowieka, 

oczyszczają ziemię zjadając martwe ciała zwierząt. Są pożywieniem 

dla ludzi, dzięki nim mamy jedwab, miód, wosk, ważne składniki 

potrzebne do robienia lekarstw i kosmetyków.  

 

Myślę, że powyższy artykuł o owadach zachęci Was przedszkolaki 

do zabawy  w badaczy świata owadów. Ten świat możecie poznawać 

oglądając ciekawe przyrodnicze filmy, zaglądając do książek, 

czasopism o tematyce przyrodniczej oraz obserwując bezpośrednio 

przyrodę podczas wycieczek, spacerów. Pamiętajcie tylko żeby nie 

niszczyć przyrody, bo jest piękna, fascynująca i potrzebna nam 

ludziom do życia.  

 

Do zobaczenia w następnym numerze gazetki!!!  

 

 

Opracowała Ewa Grodzińska 

 

 

MAMO, upieczemy ciasto! 

 
DZIECKO W KUCHNI 

 

Dziecko w kuchni chce wszystkiego dotknąć, powąchać, spróbować… 

Nie zabraniaj mu poznawania wszystkimi zmysłami dobrze znanego Ci świata. 

Im więcej umiejętności zdobędzie w kuchni, tym lepiej. Naukę malca można 

rozpocząć od układania, mieszania, doprawiania, a następnie przejść do 

obierania czy krojenia. W kuchni dziecko ma także szanse nauczyć się liczyć 



na jabłkach czy gruszkach czy opowiadać o warzywach czy przyprawach. 

Naukę pisania może rozpocząć palcem na rozsypanej mące. 

Spędzanie czasu z dzieckiem w kuchni to dobra okazja do zapoznania go z 

tym co zdrowe. Właściwe nawyki żywieniowe to sukces prawidłowego 

rozwoju dziecka. W kuchni możemy także wyjaśnić dziecku jak należy 

zachować się przy stole. Poznanie podstawowych zasad savoir – vivre’u 

będzie dla malca przydatna lekcją, a już na pewno pozwoli mu poczuć się 

dorosłym.  

Wspólne przygotowanie posiłków to dobra okazja do budowania wiezi między 

rodzicami i dziećmi. Wzajemna pomoc w kuchni, rozmowa, żarty wytwarzają 

atmosferę miłości w całym domu. I wszystko smakuje znacznie lepiej. 

        

Polecam NALEŚNIKI ( inaczej) 

Składniki: 125g mąki, 15g cukru, szczypta soli, 2 jajka, 325ml mleka, 100ml 

śmietany kremówki, kilka kropel esencji waniliowej, pomarańczowej lub 

trochę startej skórki z cytryny 

( do smażenia olej) 

Przygotowanie: Mąkę, cukier i sól wsypać do miski, wymieszać. Dodać jajka, 

100ml mleka ciągle mieszając trzepaczką. Dolewać resztę mleka i kremówkę 

ciągle mieszając. Odstawić ciasto na godzinkę w ciepłe miejsce. 

Przed przystąpieniem do smażenia dodać esencję. Patelnię posmarować i 

podgrzać. Nalewać cienka warstwę ciasta i smażyć. Podawać z dowolnym 

słodkim nadzieniem. 

 

PRZEKONAJCIE SIĘ PROSZĘ, JAKIE PYSZNE MOGĄ BYĆ NALEŚNIKI 

  SMACZNEGO 
  
 

Opracowała Danuta Maksymiuk - Trompka 

 
 



MAMO, zrobimy to! 
Wytnij elementy z szablonu i razem z mamą i tatą zróbcie 

piękne drzewko, możesz nim udekorować swój pokój. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesienne zagadki 
 

 

Rozwiąż jesienne zagadki,  

w okienkach narysuj ich 

rozwiązanie. 
 

 

Stoję w kącie, rzecz to znana, 

Kiedy słońce świeci z rana. 

Niech no tylko mżyć zaczyna, 

Już nad głową Jaś mnie trzyma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chociaż mam kolce, przyznam szczerze, 

Nie jestem różą ani też jeżem. 

Jesień mnie niesie dzieciom w podarku, 

Chcecie mnie znaleźć? Idźcie podarku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spadają z drzew żółte, czerwone. 

Wiatr je niesie w tę i tamtą stronę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skórka fioletowa, 

miąższ pod nią złoty. 

Smakuje wybornie,  

wszyscy wiemy o tym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, 

Że gdy jest ciemna, może być deszcz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Choć to „klapsy”,to nie bolą. 

Ludzie raczej jeść je wolą. 

Zawsze są smaczne, soczyste,  

lecz pamiętaj –Jedz je czyste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W lesie go spotkasz i dziwisz się srodze 

bo on ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma piękne korale, 

choć nie jest dziewczyną. 

Spotkasz ją przy drodze, zwą ja … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W twardej skorupce smaczny 

 skarb mieszka. 

Gdy ją rozłupiesz, znajdziesz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały Beata Ostrowska i Alicja Kowalska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kacik logopedyczny 

 
PRZYGODY  PANA  JĘZYCZKA 
 

                                   W lesie 
    Jest piękny, słoneczny poranek. Pan Języczek postanawia 

wybrać się z rodziną na wycieczkę do lasu. Pani Języczkowa zabiera koszyk na grzyby (robimy z 

języczka „koszyk” - boki i przód języka unosimy do góry, tak by na środku języka powstało 

wgłębienie), a dzieci – garnuszki na maliny, jagody (robimy z języka „garnuszek” - boki i przód 

języka unosimy do góry, tak aby na środku powstało wgłębienie). Wszyscy wsiadają do 

samochodu i odjeżdżają(wypowiadamy: „brum, brum”).  

   Nareszcie w lesie. Dzieci ganiają wokół wysokich drzew (języczkiem wysuniętym z buzi      

wykonujemy kółka), liście szeleszczą pod ich stopami (wypowiadamy: „szu, szu, szu”). W końcu 

zmęczone bieganiem zaczynają zbierać, a potem zjadać leśne owoce (poruszamy buzią jakbyśmy  

coś jedli). Oblizują  buzie brudne od jagód ( oblizujemy wargi ruchem okrężnym). Nagle słyszą 

pukanie. To dzięcioł stuka w korę drzewa („stukamy” czubkiem 

języka w podniebienie tuż za zębami). Przez las przebiegają sarny 

(kląskamy), a za nimi jeleń z wielkimi rogami (próbujemy 

sięgnąć językiem do nosa). Spod krzaka wychodzi jeż. Idzie 

wolno, tupiąc (wypowiadamy: „tup, tup”) i kręcąc pyszczkiem – 

szuka pożywienia (wargami ułożonymi w „pyszczek” 

wykonujemy ruchy okrężne). Jeż ma ostre igły („pokazujemy 

igły jeża” - kilkakrotnie wysuwamy długi i wąski język z buzi). 

O, a tu rosną leśne kwiaty, koniecznie trzeba je powąchać 

(wdychamy powietrze nosem, a wydychamy ustami). Po drzewach skaczą z gałęzi na gałąź 

wiewiórki, machając puszystymi ogonkami (dotykamy czubkiem języka na przemian dolnych i 

górnych  zębów, zaczynając od prawej strony).  

   Pani Języczkowa zbiera dorodne grzyby do koszyka (schylamy się by „zerwać grzyb” - wdychamy 

powietrze nosem, prostujemy się – wdychamy powietrze ustami). Języczątka widzą zająca i wołają 

do niego: „Uciekaj zajączku uciekaj, bo tu niedaleko jest nora lisa”. Zając szybko kica (czubkiem 

języka dotykamy różnych miejsc na podniebieniu). Z nory wychodzi lis i macha rudą kitą 

(„machamy” - przesuwamy językiem między kącikami ust). 

     Pani języczkowa znużyła się już zbieraniem grzybów, dzieci zgłodniały, 

zatem czas na piknik. Pan języczek rozkłada koc na leśnej polanie 

{wykładamy szeroki język na brodę}. Wszyscy zajadają smakołyki z 

piknikowego kosz {poruszamy buzią, jakbyśmy coś jedli}. Jedzenie 

przygotowane przez panią Języczkową jest pyszne {oblizujemy wargi 

ruchem okrężnym}. A oto na pikniku zjawili się leśni goście. To dziki. 

Rozgarniając liście leżące pod dębem, szukają ulubionych żołędzi {ściągają 

wargi w „pyszczek” i przesuwają nimi raz w prawo, raz w lewo}. 

     Rodzina pana Języczka cieszy się z tak pięknie spędzonego dnia 

{uśmiechamy się szeroko}. Nad ich głowami przelatują ptaki {podnosimy się z przysiadu, 

machając rękoma- wdychamy powietrze nosem, prostujemy nogi i stajemy na palcach- 

wydychamy powietrze ustami}. Nagle zaczyna padać deszcz {dotykamy czubkiem języka różnych 

miejsc na podniebieniu}. Rodzina pana Języczka szybko zbiera swoje rzeczy – składają koc 

{przesuwamy język leżący na dnie jamy ustnej jak najdalej do tyłu}, zabierają kosz pełen grzybów 

i biegną do samochodu. Teraz wrócą do domu. Opracowała Anna Kupczyk w oparciu o książkę 

Anny Mrowiec „Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne” 
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