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WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019-2020 
 
 
Rok szkolny 2019-2020 rozpoczęło 143 przedszkolaków. W przedszkolu jest 6 oddziałów dzieci 
pogrupowanych według zbliżonego wieku. Praca dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o Podstawę 
programową wychowania przedszkolnego. 

  
Przedszkole pracuje w godzinach:  

6.30 - 17.15 

Ze względu na organizację pracy oddziałów prosimy  
o przyprowadzanie dzieci maksymalnie do godziny 8.15 

 

Czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu:  
7.00 - 12.00  

 

ZASADY NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE REGULUJE:  
 
- w kwestii opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola Uchwała Nr XII/194/9 Rady Miasta 
Białystok z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych 

Zarządzenie nr 683/2019 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2019r.w sprawie 
wykonania uchwały Nr XII/194/19 Rady Miasta Białvstok z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia 
wysokości opłat z korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat w prowadzonych przez Gminę 
Białystok jednostkach oświatowych  
 
- odnośnie żywienia Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 68 w sprawie ustalenia 
zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej NR XIV/2010 z dnia 20 sierpnia 2010r. ze zmianami 
wynikającymi z Zarządzenia nr 8/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 68 w Białymstoku                          
NUMER 1 (182   )     WRZESIEŃ 2019r.. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW W ROKU 

SZKOLNYM 2018-2019 
W imieniu Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców  działającej przy 
Przedszkolu Samorządowym nr 68 im. J.Korczaka w Białymstoku 

11 września 2018 roku  na pierwszym zebraniu zostało wybrane Prezydium Rady oraz Komisja 
rewizyjna w następującym składzie: 
Przewodnicząca   – Joanna Rytwińska 
Z-ca Przewodniczącego  – Eliza Ausztol 
księgowy    - Mariusz Zalewski 
Sekretarz    – Katarzyna Kondrusik 
KOMISJA REWIZYJNA: 
Monika Murawska 
Anna Dybkowska 
Katarzyna Szlendak 
 
W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców liczyła 18 Członków reprezentujących 6 oddziałów 
przedszkolnych. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 zebrania Rady Rodziców W zebraniach oprócz członków 
Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor Marzena Makowiecka oraz nauczyciel Beata Mioduszewska 

 Realizując swoje statutowe zadania Rada  uczestniczyła w opiniowaniu planu finansowego 
przedszkola, zapoznała się z planem organizacji pracy  przedszkola, wnioskowała o określenie terminu w 
pracy przedszkola. 
Na zebraniach Członkowie Rady poruszali wiele istotnych i ważnych spraw mających wpływ na kształcenie 
oraz warunki pracy przedszkola,  zaangażowali się w  życie przedszkola,  wnosili swoje uwagi, propozycje, 
pomysły oraz  zadawali pytania Dyrekcji. 

W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej opracowano i przyjęto uchwałą do realizacji 
preliminarz wydatków, który stanowił punkt wyjściowy dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie 
środkami wpłacanymi przez Rodziców . Na bieżąco analizowany był  stan środków finansowych Rady.  
Zatwierdzono również  plan działań Rady,  uaktualniano zakładkę Rady na stronie internetowej szkoły. 

Członkowie Rady  wielokrotnie oferowali  swoje wsparcie i  pomoc, oraz aktywnie włączali się w 
przygotowania imprez przedszkolnym im. pieczenie ciast, udział w kiermaszu.  
Rada  Rodziców brała  aktywny udział w  akcji , której celem była pomoc dziecku z SP nr 19 
Zorganizowaliśmy  cieszący się dużym powodzeniem Kiermasz Bożonarodzeniowy z którego dochód 
został przeznaczony na doposażenie przedszkola.  Rada Rodziców włączyła się  również w przygotowanie  
Mikołajek, Choinki, Balu Karnawałowego oraz Dnia Dziecka  co sprawiło  dużą radość w przedszkolu. 

Podobnie jak w latach ubiegłych fundusze z wpłat rodziców zostały wydatkowane w sposób 
racjonalny  i wszechstronny , uatrakcyjniając pobyt naszych dzieci w przedszkolu. Poprzez wydatkowanie 
na organizację festynów, teatrzyków, imprez i uroczystości zgodnie z przedszkolnym kalendarzem imprez, 
zakup dzieciom upominków okazjonalnych tj. Świąt, urodzin, pasowania na przedszkolaka czy też 
Pożegnania przedszkola. Rada Rodziców wspierała też działalność statutową przedszkola dbając o wygląd 
i wyposażenie przedszkola. 
 Szczegółowe informacje finansowe zostaną zawarte  w rozliczeniu finansowym  sporządzonym przez  
Księgowego Rady Rodziców. 
 
W imieniu Rady Rodziców serdecznie dziękuje  Dyrekcji za współpracę, za  obecność na zebraniach, za 
zaufanie, serdeczność i cierpliwość. 
Dziękuje  Członkom Rady Rodziców   oraz  wszystkim Rodzicom za każdą  formę współpracy, 
pomocy, za poświęcony czas,  bez której nie zrealizowalibyśmy tylu działań. Dziękuje za zgłaszane 
propozycje, uwagi ,  za dyskusje, za fachowe rady.  
Serdeczne podziękowania  przekazuje  Panu Mariuszowi Zalewskiemu za  czuwanie nad finansami,    
Dziękuje również pracownikom przedszkola  za to , że  nigdy nie odmawiali nam swojej pomocy  
 

       Przewodnicząca Rady Rodziców 
       Joanna Rytwińska
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SMACZNIE I ZDROWO 

 
Pasztet z cukinii 
Nasza polska, tradycyjna kuchnia, opiera się na mięsie.  Dzisiaj, dla odmiany proponuję pasztet z cukinii, 
który jest pyszny, zdrowy i łatwy w przygotowaniu. Przy okazji kolejny sposób jak przemycić warzywa do 
diety dziecka.  
Cukinia jest łagodnym w smaku, lekkostrawnym warzywem.  Ceniona jest za wysoką wartość dietetyczną. 
Zawiera żelazo, potas i magnez oraz witaminę C, K, PP,  B1, beta karoten. Zaletą cukinii jest to, że nie 
odkładają się w niej metale ciężkie. Poza tym odkwasza ona organizm i pozytywnie wpływa na proces 
trawienia. Warto wspomnieć, że cukinia może być jednym z pierwszych warzyw, które podaje się 
niemowlakowi. 

Składniki 

 1 kg cukinii (3 średnie 
sztuki) 

 2- 3 marchewki 

 1 duża cebula 

 garść posiekanej natki 
pietruszki 

 4 łyżki oliwy lub kostka 
sera żółtego 

 1 szklanka kaszy manny 

 3/4 szklanki bułki tartej 

 3 jaja 

 sól, pieprz, papryka, kurkuma, suszonego oregano – do smaku 

Przygotowanie  

 Cukinię umyć, osuszyć, (jeśli jest młoda nie trzeba obierać) zetrzeć na tarce o dużych oczkach, a 
cebulę zetrzeć na tarce o małych oczkach. 

 Dodać 2 łyżeczki soli i wymieszać. Odstawić na 20 minut, aż cukinia puści soki. Następnie wyłożyć 
ją na sito i bardzo dokładnie odsączyć (dociskać dłonią, aby pozbyć się jak największej ilości 
soków). 

 Dodać startą marchewkę, oliwę (lub starty ser żółty), kaszę manną, bułkę tartą, natkę pietruszki i 
jajka. Doprawić do smaku pieprzem, papryką, kurkumą, oregano i dokładnie wymieszać. 

 Przygotowaną masę cukiniową przelać do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia, uklepać, 
wyrównać łyżką. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec w temperaturze 180 stopni C przez około 
1 godzinę i 15 minut (lub nieco dłużej, do zrumienienia). Całkowicie ostudzić. 

Smacznego 

                 Beata Szelągowska 
 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/zelazo-a-zdrowie-jaka-role-w-organizmie-pelni-zelazo_36694.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/magnez-wzmacnia-miesnie-i-koi-nerwy_35514.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/magnez-wzmacnia-miesnie-i-koi-nerwy_35514.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/bata-karoten-nie-tylko-na-opalanie-dzialanie-beta-karotenu_33649.html
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CO SŁYCHAĆ W KAŻDEJ Z GRUP PRZEDSZKOLNYCH 

 

 

 

 

 

 

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

TEMATYKA TYGODNIOWA: 
 

Przed nami pierwszy miesiąc w 
przedszkolu, bardzo ważny dla 
wszystkich ze względu na 
towarzyszące mu emocje. Mamy 
nadzieję, że dzieci szybko 

przekonają się, że w grupie i przedszkolu 
naprawdę jest fajnie oraz zaakceptują salę i nowe 
obowiązki. Przed nami dużo zadań i wiele nowych 
doświadczeń… 

„W przedszkolu” - wrzesień to czas 
przyzwyczajania dzieci do norm i zasad 
obowiązujących w przedszkolu, a przede 
wszystkim do samego przedszkola; głównym 
celem realizowanym teraz w grupie będzie 
zapoznanie dzieci z szatnią, salą i łazienką, ich 
wyposażeniem i sposobami korzystania z nich; 

 
„Jestem Muchomorkiem” – w tym tygodniu 
utrwalimy zasady obowiązujące  w grupie i 
przedszkolu; w różnej formie będziemy 
opowiadać o własnych doświadczeniach z 
wakacji i wspólnie tworzyć nasz nowy kącik 
przyrody; nauczymy się rozpoznawać własny 
znaczek w trakcie różnorodnych ćwiczeń; 
będziemy rozwijać postawę współgospodarza 
przedszkola; 

 
„W co się bawić?” - poznanie możliwości 
wykorzystania zabawek zgromadzonych w sali; 
zwrócenie uwagi na zgodną zabawę, nie 
zabieranie zabawek innym dzieciom, nie 
przeszkadzanie innym; podejmowanie próby 
oceny wielkości zabawek: duża – mała; rozwijanie 
postawy współgospodarza sali przedszkolnej; 
poznawanie  kolegów w czasie zabawy;  
 
„Dobre zachowanie” - zgodna zabawa  w 
małych zespołach; szanowanie wytworu pracy 
kolegów; próby dzielenia się zabawkami; 
przyzwyczajanie się do umiejętnego i kulturalnego 

jedzenia; zaspokajanie  potrzeb fizjologicznych w 
określonych porach; samodzielne obsługiwanie 
się w pomieszczeniach sanitarnych; 
podejmowanie próby samodzielnego przebierania 
się w szatni; zwracanie się do nauczycielki o 
pomoc; 
 
 DZIĘKUJEMY RODZICOM -   którzy nie 
zapomnieli podpisać rzeczy należących do 
dziecka, gdyż w znaczny sposób ułatwi nam to 
pracę. Jednocześnie zwracamy uwagę, że każdy 
członek grupy posiada swój własny symbol, 
którym są oznaczone należące do niego rzeczy i 
miejsca. Służy on przede wszystkim dzieciom – 
ma im ułatwić odnalezienie się w przedszkolnej 
rzeczywistości. Zapamiętanie jednego symbolu 
nie powinno stanowić problemu. W przypadku, 
gdy dziecko jednak będzie miało kłopoty – 
prosimy o pomoc. 

 Nauczycielki oddziału: 
mgr Maria Borowik 

mgr Barbara Wróblewska 

 PIOSENKA DO NAUKI:  
 „Jestem sobie przedszkolaczek"  
 
Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie 
płaczę, 
Na bębenku marsza gram: ram tam tam, ram tam 
tam. 
 
Kto jest beksą i mazgajem, ten się do nas nie 
nadaje, 
Niechaj w domu siedzi sam: ram tam tam, ram 
tam tam. 
 
WIERSZ DO NAUKI:  „Zabawa paluszkowa"  
 
Ten pierwszy to dziadziuś, 
Tuż obok babunia. 
Największy to tatuś,  
A przy nim mamunia. 
I to ja dziecina mała. 
A to jest rodzinka-moja ręka cała. 
 

 



5 NASZA GAZETKA 1 (182)  WRZESIEŃ 2019R.  

 

 

 
 

ODDZIAŁ II SMERFY 

 
 
 
 
 
 
 
„Smerfy” w pierwszym tygodniu września poznają 
swoje najbliższe otoczenie: salę, łazienkę, 
szatnię. Nauczą się imion kolegów i koleżanek z 
grupy. Dowiedzą się jak korzystamy z 
przedszkolnych zabawek/ wg. ustalonej 
kolejności, po skończonej zabawie odstawiamy je 
na miejsca/, jak myjemy ręce w łazience, jak 
korzystamy z sanitariatów. 
Drugi tydzień września to poznawanie nieco 
dalszego otoczenia: przedszkolnej kuchni, sali 
plastycznej i gimnastycznej. 
W trzecim tygodniu września dzieci uczą się 
przestrzegać zasady zgodnej, wspólnej zabawy. 
Starają się rozpoznawać i nazywać własne 
emocje: radość , złość, smutek. 
O jesieni w sadzie  „Smerfy” będą rozmawiać w 
ostatnim tygodniu września. Za pomocą zmysłów 
wzroku, dotyku, smaku nauczą się rozpoznawać 
owoce 
Prosimy rodziców o przyniesienie owoców - w 
ostatnim tygodniu września . Mogą to być jabłka, 
gruszki, śliwki, morele, brzoskwinie itp. 
 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Krystyna Lenczewska 

mgr Halina Rygorczuk 

Piosenka do nauki: „PRACZKI” 
 
 

Tu lewą mam rączkę, a tu prawą mam, 
jak praczki pracują pokażę ja wam: 
Tak piorą, tak piorą 
przez cały długi dzień. (2x) 
Wieszają, wieszają 
przez cały długi dzień. (2x) 
Maglują, maglują 
przez cały długi dzień. (2x) 
Prasują, prasują 
przez cały długi 
 
Wiersz do nauki: 
Jestem duży" 
 
Jestem duży! Byłem mały! 
Wróżki mnie zaczarowały! 
Jakie wróżki? Dobre wróżki! 
I urosły moje nóżki, 

I urosły moje ręce, 
Włosów też mam chyba więcej. 
Patrzcie, jak urosłem cały, 
Chociaż byłem taki mały. 
 

ODDZIAŁ III MUMINKI 

  

Tak niedawno 
życzyliśmy sobie 
wesołych wakacji i 
miłego odpoczynku, a 
już znów witamy się 
serdecznie. Życzymy, 
aby kolejny rok edukacji 

był pełen doświadczeń – nowych umiejętności, 
przyjaźni, radości ze wspólnej zabawy, a także 
sukcesów. 
We wrześniu będziemy: 

 zachęcać do zgodnej, cichej zabawy, 
słuchania siebie nawzajem 

 utrwalać znaczenie form 
grzecznościowych 

 utrwalać nazwy kolorów 

 rozwijać umiejętność dobierania 
przedmiotów w pary 

 rozmawiać o bezpiecznym poruszaniu się 
po ulicy 

 przypomnimy zasady przechodzenia przez 
ulicę 

 omawiać wygląd  i znaczenie niektórych 
znaków drogowych, jako symbolicznego 
przekazu informacji 

 poznawać numery alarmowe 

 zachęcać do uważnego słuchania i 
właściwego odpowiadania na pytania 

 wzbogacać słownictwo o pojęcia: kompot, 
konfitura, dżem, galaretka, sok 

 rozpoznawać i nazywać wybrane owoce 
krajowe 

 zachęcać do spożywania owoców 
Planowana tematyka tygodniowa: 

 Ja i moi koledzy 

 Nasze przedszkole 

 Na ulicy 

 Dary sadu 
Nauczycielki oddzialu: 

 mgr Małgorzata Andrejewicz 
mgr Anna Stanisławiuk 

Piosenka do nauki: „Samochody”, sł. Maria 
Brodak – Bajak, muz. Monika Majewka 
 

1. Samochody, samochody 
jadą, jadą w dal, 
a silniki ich śpiewają! Jak? 
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Posłuchaj sam: 
Bum, bum, bum, bum, ram, pam, pam… 
A ja im do rytmu na bębenku gram!             
2x 

2. Jadą, jadą wprost przed siebie, 
jadą, jadą w dal, 
a ich koła też śpiewają! Jak? 
Posłuchaj sam: 
Szu, szu, szu, szu, ram, pam, pam… 
A ja im do rytmu na bębenku gram!             
2x 
 

„Owocowa wyliczanka”, Justyna Niedbała – 
zabawa paluszkowa 
Ten pierwszy to kciuk – pokaże jabłuszko,  
pokazujemy kciuk 
a to wskazujący – przygląda się gruszkom. 
pokazujemy palec wskazujący 
Środkowy paluszek śliweczek nazbiera, 
pokazujemy palec środkowy 
serdeczny do sadu dzieciaki zabiera. 
pokazujemy palec serdeczny 
A ten malutki obserwuje z boku 
pokazujemy mały palec 
Jak jesień złoci owoce co roku. 
poruszamy wszystkimi palcami. 

 
 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

      

Kacperki żegnają wakacje i 
przygotowują się na 
powitanie jesieni. Co nas 
czeka w tym miesiącu? 
 
I tydzień: „POZNAJMY SIĘ 

NAWZAJEM” 
Kacperki zapoznają się z wyglądem własnej sali, 
utrwalają imiona kolegów i koleżanek z grupy. 
Kształtujemy postawę współgospodarza sali, 
wyrabiamy umiejętności współdziałania 
społecznego. Tworzymy przyjazną atmosferę 
oraz poczucie bezpieczeństwa. 
 
II tydzień: „NASZE PRZEDSZKOLE” 
W tym tygodniu wybierzemy się na wycieczkę po 
przedszkolu. Zapoznamy się dokładniej z 
wyglądem pomieszczeń w przedszkolu. Kacperki 
zapoznają się z drogą ewakuacyjną oraz jej 

oznaczeniem w razie zagrożenia. Utrwalimy 
zasady bezpiecznej zabawy zarówno w sali jak i 
w ogrodzie.   
 
III tydzień: „RUCH DROGOWY” 
Zapoznamy się z zasadami ruchu pieszego i 
kołowego. Wybierzemy się na wycieczkę na 
najbliższe skrzyżowanie. Utrwalimy zasady 
przechodzenia przez jezdnię w miejscach 
oznakowanych i nieoznakowanych. Uświadomimy 
dzieciom konieczność właściwego zachowanie 

się w pobliżu tras komunikacyjnych.  
 
IV tydzień: Nadchodzi jesień. 
W ostatnim tygodniu będziemy rozmawiać na 
temat „darów jesieni” i rozpoznawać je po 
charakterystycznych cechach. Na spacerze 
będziemy obserwować drzewa, liście, 
wyszukiwać drzew owocowych. Omówimy 
budowę drzewa /pień, korona, gałęzie, korzenie/ 
 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Beata Szelągowska 

mgr Barbara Ziuzia 
 

Piosenka „Kolorowe światła” słowa i muzyka 
D. Jagiełło 

Do przedszkola co dzień rano idę przez ulice z 
mamą. Droga wcale nie jest łatwa, bo na 
skrzyżowaniu światła.  

Czerwone światło stój, zielone światło idź, 
na żółtym świetle zawsze czekaj tak już musi być.  

Samochody w rzędach stoją na kierowców 
spoglądają Czy już światło jest zielone by 
odjechać w swoja stronę.  

Ref: Czerwone światło stój, zielone światło idź, 
na żółtym świetle zawsze czekaj tak już musi być.  

Policjanci wciąż pracują, skrzyżowania 
obserwują. Czy przepisy wszyscy znają i czy 
znaków przestrzegają.  

Ref: Czerwone światło stój, zielone światło idź… 
 

Wiersz „Jesienny pociąg” D. Geller 

Stoi pociąg na peronie - 
żółte liście ma w wagonie 
i kasztany, i żołędzie- 
dokąd z nimi jechać będzie? 
 
Rusza pociąg sapiąc głośno. 
Już w przedziałach grzyby rosną, 
a na półce, wśród bagaży, 
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leży sobie bukiet z jarzyn. 
 

Pędzi pociąg lasem, polem 
pod ogromnym parasolem. 
Zamiast kół kalosze ma, 
za oknami deszcz mu gra. 
 

O, zatrzymał się na chwilę! 
Ktoś w wagonie drzwi uchylił 
potoczył w naszą stronę 
jabłko duże i czerwone  
 

ODDZIAŁ V GUMISIE 

Witamy 
serdecznie dzieci  
i rodziców w nowym      
   2019/2020 roku! 
  
Do przedszkola 
wróciliśmy wypoczęci i 
radośni. Już nie 
Muminki tylko 

Gumisie! Jesteśmy trochę starsi, mamy  5- 6-lat i 
nową salę. 
 
Moje przedszkole, nasza grupa. Pierwsze dwa 
tygodnie upłyną nam głównie na wspólnych 
zabawach z rówieśnikami i integracji. Tak dawno 
się nie widzieliśmy… Do naszej grupy dołączą 
dwie nowe koleżanki, zadbamy więc o to aby 
poczuły się dobrze od pierwszych dni. Początek 
roku to też czas nowej organizacji w nowej sali- 
poznawanie naszej sali i zabawek, zasad 
korzystania z kącików.  
Aby w przedszkolu było nam razem ze sobą 
dobrze przypomnimy wspólnie ustalone zasady 
dotyczące zachowania w grupie, czyli Kodeks 
Przedszkolaka. 
We wrześniu powspominamy wakacje, podzielimy 
się wrażeniami, pooglądamy pamiątki i zdjęcia, 
odszukamy na mapie Polski miejsca odwiedzane 
przez nas w wakacje. Wakacyjne przeżycia 
posłużą nam do gromadzenia słownictwa 
związanego z regionami Polski, z charakterystyką 
tych regionów.  

 

Droga do przedszkola –  jednym z ważnych 
tematów podejmowanych na początku roku 
przedszkolnego jest bezpieczeństwo na drodze. 
Zagadnienia związane z rozumieniem 
konieczności przestrzegania przepisów i znaków 
pomogą nam stać się świadomymi i 
odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu 

drogowego. We wrześniu planujemy również 
spotkanie z policjantem. 

 

Nadeszła  jesień– początek kalendarzowej 
jesieni przypada w tym tygodniu dlatego uważniej 
będziemy obserwować zmiany w przyrodzie. 
Jesień- pora roku szczególnie kolorowa  i 
obsypująca nas swoimi darami, będzie inspiracją 
do wielu zabaw. Gromadzenie w kąciku darów 
jesieni będzie sprzyjać bliższemu obcowaniu z 
przyrodą.  
Wiersz do nauki :Uliczne sygnały 
 
W dużym mieście wielki ruch 
samochodów wiele 
Jeśli chcesz bezpiecznym być  
–musisz o tym wiedzieć. 
 
Przez ulicę można przejść 
tylko w takim miejscu, 
gdzie mrugają światła dwa, 
pasy są na przejściu. 
 
To czerwone woła : STOP 
stój i czekaj grzecznie. 
A zielone prosi -IDŻ, 
można przejść bezpiecznie. 
 
Zapamiętaj jeszcze to  
-gdy po mieście chodzisz 
musisz pod opieką być  
dorosłej osoby. 
 
Piosenka do nauki: „Znowu w przedszkolu” 
 

I. Gdy odejdzie słoneczne, ciepłe lato 
I wakacje już skończą się,  
wrócą dzieci do przedszkola, 
Bo w przedszkolu fajnie jest 

Ref.: W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło, 
         W naszym przedszkolu miło płynie czas. 
         Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe, 
         Więc tu z chęcią wraca każdy z nas 

II. Poznajemy literki i cyferki 
I wierszyków uczymy się. 
I śpiewamy i tańczymy 
Tu jest piękny każdy dzień. 
 

III. Tutaj zawsze koledzy, koleżanki 
Tak radośnie witają mnie. 
Co dzień świetnie się bawimy. 
Czy gdzieś będzie lepiej? Ni

 
Nauczycielki oddziału: 

mgr Beata Mioduszewska  

mgr Anna Marciniak 
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ODDZIAŁ VI BULINKI 

      Serdecznie witamy dzieci  
i rodziców w nowym roku szkolnym 
2019/2020 w grupie VI „Bulinki”. 
Dzieciom życzymy ciekawych 
wrażeń  
i doświadczeń podczas zajęć  
i zabaw przedszkolnych, a 
rodziców zachęcamy do  dalszej 

współpracy. 
 Jesteśmy już starszakami i będziemy realizować 
program dla dzieci 6-letnich przygotowujący do 
podjęcia nauki w klasie pierwszej.  We wrześniu  
będziemy realizować następującą tematykę: 
 
I tydzień:  Wakacyjne wspomnienia  
II tydzień: Jestem starszakiem  
III tydzień: Bezpiecznie do przedszkola  do 
przedszkola  
Iv  tydzień: Idzie jesień  
 
      W pierwszym tygodniu   będziemy  
wspominać wakacyjne przygody. Dzieci podzielą 
się wrażeniami z wyjazdów wakacyjnych oraz 
przyniosą do przedszkola pamiątki z wakacji. 
Przypomnimy dzieciom o zasadach 
obowiązujących w grupie podczas pobytu w sali, 
na spacerze  i na placu przedszkolnym.   
W drugim tygodniu będziemy rozmawiać o naszej 
grupie,  o Kodeksie Przedszkolaka. Będziemy 
kształtować prawidłowe postawy społeczne oraz 
porozmawiamy o przyjaźni , o cechach 
przyjaciela. Podczas zajęć plastycznych dzieci 
narysują swojego przyjaciela. Omówimy zakres 
czynności dyżurnych: przy nakrywaniu do stołów, 
w łazience i porządkowaniu zabawek. Podczas  
zabaw i zajęć będziemy rozróżniać prawą i lewą 
stronę.     
     W trzecimi tygodniu zapoznamy dzieci  z 
podstawowymi zasadami ruchu drogowego. 
Będziemy kształtować  właściwe  nawyki  w 
zakresie prawidłowego uczestniczenia  
w ruchu drogowym. Podczas wycieczek  
i spacerów  będziemy rozwijać spostrzegawczość  
wzrokową i słuchową oraz orientację w 
przestrzeni .Dzieci będą  posługiwać się 
określeniami przed, za, obok, w prawo, w lewo. 
Zwrócimy uwagę dzieci na konieczność 
znajomości adresu zamieszkania i będziemy go 
utrwalać. Wybierzemy się na wycieczkę do parku. 
   W czwartym tygodniu   będziemy obserwować 
zmiany  zachodzące  
w przyrodzie jesienią. Dzieci będą rozpoznawać 

drzewa po liściach i owocach, nazywać gatunki 
drzew oraz  poznawać  ich budowę .Poznają  
również  wybrane gatunki  grzybów jadalnych i 
trujących. Stworzymy dzieciom  warunki do 
doświadczeń i zabaw badawczych. Będziemy 
rozwijać umiejętność  tworzenia konstrukcji 
przestrzennych. Pójdziemy na wycieczkę na 
ogródki działkowe, żeby poobserwować dojrzałe  
warzywa i owoce. 
 
We  wrześniu planujemy następujące wyjścia z 
przedszkola: 

 Wycieczka na ogródki działkowe  

 Wycieczka do parku -do Zwierzyńca  

 
Piosenka do nauki: 
„Wspomnienia z wakacji” 

Choć wakacje się skończyły  
Chociaż minął wolny czas 
Mamy tyle wspomnień  
tyle pięknych zdjęć 
Z wczasów i wyjazdów 
Ze słonecznych miejsc. 

 
Ref: Gdzie góry wysokie 
Jezior srebrnych blask 
Gdzie morze błękitne 
Piasek złotych plaż 
Jest tyle pięknych miejsc 
Warto zwiedzić je 
I wrócić kiedyś tam 
Za rok czy za lat pięć. 

 
Warto zwiedzić całą Polskę 
Od Bałtyku aż do Tatr 
Poznać inne kraje 
Lecz pamiętać tez 
Tam gdzie babcia, dziadek 
Jest przecudna wieś.  

 
Ref: Gdzie góry… 

 
Wiersz do nauki 
„ Na pomoc” 

 
Gdy przytrafi się wypadek 
Wiem, co trzeba zrobić 
Nauczyła mnie mama 
Do kogo zadzwonić.  

 
Gdy się zderzą samochody 
Okradną Alicję  

997 stukam Dzwonię na policję. 
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Widać z okna ogień  
Chmurę jak noc czarną 
998 stukam  
Wzywam straż pożarna. 

 
Gdy ktoś złamie rękę, nogę 
Albo się skaleczy 
999 to numer 
Gdzie pani doktor leczy. 

A gdy w domu czasem 
Potrzebuję pomocy 
Do babci mogę dzwonić 
Rano, wieczorem i w nocy.  

Nauczycielki grupy: 
mgr Barbara Duda  

mgr Marzena Makowiecka  
mgr Iwona Dąbrowska  

 

KOLOROWANKA  
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JĘZYK ANGIELSKI - lektor mgr Agnieszka Bąbczyńska 
PATCH  AND ELEPHANT  
Dzieci w młodszym wieku  przedszkolnym nie są jeszcze w stanie używać języka obcego jako środka 
komunikacji, ale posiadają duże umiejętności imitowania dźwięków języka i zwykle szybko uczą się 
rozpoznawania i reagowania na poszczególne słowa i zwroty.  
Dzieci na zajęciach zapoznają  się z  wesołym szczeniaczkiem o imieniu Patch- Łatek, który będzie 
towarzyszył dzieciom przez cały rok w czasie zajęć.  Poznają stałe piosenki:  na powitanie i  pożegnanie.  
Będę regularnie posiłkowały się innymi piosenkami, np.: sprzątanie pomocy po zabawie, zmiana 
aktywności. 
 

 Grupy: 3, 3-4, 4 latki. 

Zapoznają się z wybranym  słownictwem opisującym części ciała. Wysłuchają  historyjki, w której Łatek zapozna 
nowego kolegę-  słonika.  Wprowadzonę będą  przymiotniki ( big – duży)  i (a small – mały) oraz  kolor żółty – 
yellow i niebieski – blue. 

 
SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIŁY SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ: 

 
elephant- słoń 
ears - uszy 
nose  - nos 
tummy -brzuszek 
toes - palce u stop 
arms – ręce 
legs- nogi  
paws- łapy 
big / small - duży / mały 
yellow - żołty 

look at (my big ears)- spójrz na (moje duże 
uszy). 
I want (a big nose)- chcę (duży nos). 
wiggle (Patch’s ears)- poruszaj (uszami 
Patcha). 
sit down! / stand up!-  usiądź! / wstań! 
point to…! - wskaż…! 
touch (your nose)- dotknij (swojego nosa). 
find something yellow- znajdź coś żołtego. 

blue- niebieski 
 
 WPROWADZONE PIOSENKI I WIERSZYKI 

 
 Hello to you - song  
Patch, Patch 
Where are you? 
Here I am. 
Here I am. 
Hello to you! 
Hello to you! 
Hello! 

 
 
 Wiggle song -  song  
Wiggle your ears 
Wiggle your nose 
Wiggle your tummy 
Wiggle your toes 
Ears! Nose! Tummy! Toes! 

 Grupy: 5, 5-6, 6 latki. 
W tym  miesiącu  Dzieci poznają nazwy wybranych  części ciała oraz nazwy 5 zmysłów. Utrwalą przymiotniki:  big 
(duży) - small (mały), long (długi) – short (krótki) . Dzieci wysłuchają historyjki  o policjancie, który pomaga 
odnaleźć  zagubionego Łatka. Wprowadzone zostaną do nauki trzy piosenki - I’m a Policeman , Face action, My 
Teddy Bear . Będą zadawać i odpowiadać na pytania: What’s your name?, How are you feeling? ,  What’s the day 
SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ 
PODCZAS ZAJĘĆ

Policeman - policjant 
Eyes- oczy 
Hair- włosy 
Mouth-  usta 
Ears-  uszy 
Nose -  nos 
Big / small -duży / mały 
Long / short-  długi / krótki 
Blue - niebieski 
Yellow - żółty 
Sniff - wąchać  

Pull- ciągnąć 
Wink - mrugać 
Stroke - głaskać 
Wiggle - poruszyć 
Look at (my ears)- spójrz na (moje uszy). 
I want - chcę  
Sit down! / Stand up!-  usiądź! / wstań! 
Point to…! - wskaż…! 
Touch (your nose)- dotknij (swojego nosa). 
Find something …- znajdź coś
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MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA -  START 
 

Zadania na miesiąc WRZESIEŃ  w załączeniu do 
Gazetki. Zabawę można rozpocząć w każdym 
momencie roku szkolnego. Za każde dobrze 
wykonane zadanie nauczyciel oddziału przyznaje 
jeden punkt na Karcie konkursowej 2019-2020 

                                                                                                           
                       Przypominamy o KARTACH  

Powodzenia 
 
 

PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT 
  

Informujemy, że w terminie od 3 września 2019 r. do 11 września 2019 r. 
prowadzona będzie rekrutacja na bezpłatne zajęcia realizowane w ramach projektu 

„Przedszkolaki odkrywają świat”,  
nr RPPD.03.01.01-20-0202/16: 

  
 Easy English! – zajęcia z języka angielskiego, 
 Matematyka na co dzień – zajęcia 
matematyczne, 
 Zajęcia taneczne, 
 Spotkania z nauką - warsztaty, pokazy 
laboratoryjne, zabawy badawcze, 
 Wycieczki i zajęcia organizowane poza 
przedszkolem. 

  
Ponadto osoby chętne będą miały możliwość 
udziału w kołach zainteresowań: 

 Mały konstruktor - zajęcia rozwijające 
umiejętności manualno – techniczne 
(zapisy: 3-latki), 

 Przedszkolni naukowcy – zajęcia rozwijające zainteresowania badawcze i otaczającym 
światem (zapisy: 4-latki), 

 Komputerowy świat Przedszkolaka - zajęcia informatyczne (zapisy: 5-latki), 
 W królestwie szachów - nauka gry w szachy (zapisy: 6-latki). 

  
Warunkiem udziału ww. zajęciach jest zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz wypełnienie i złożenie 

formularza zgłoszeniowego w Sekretariacie lub bezpośrednio do nauczycielek prowadzących grupę. 
  

Wszelkie dokumenty (regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy) oraz informacje na temat projektu 
dostępne są na stronie internetowej Przedszkola, a także w Sekretariacie. 
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W REPORTERSKIM SKRÓCIE -  realizacja projektu ” Przedszkolaki odkrywają świat”  

 
 
 

 
 
 

KALENDARZ – WYDARZENIA WRZESIEŃ 2019r. 

04.09.2019r. – godz. 16.30 – zebranie  walne rodziców 
09.09.2019r. -  godz. 16.30 –  zebranie „trójek grupowych” 
19.09.2019r. - Sprzątanie świata 
20.09.2019r. – 9.30-11.30 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
24.09.2019r. – przedstawienie teatralne |”Królem być i przyjacielem„ 
                       w wykonaniu grupy teatralnej „Co nieco” 
26.09.2019r.  wyjazd dzieci z oddz. V i VI do Białowieży  
                     (szczegóły na ogłoszeniach) 
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