
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Gazetka dla Rodziców 

Przedszkolaka Gedanensis 
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WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA 

 

 

 
 

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 

 

• Dzień Owocowy 

• Dzień Przedszkolaka 

• Dzień Jesiennych Liści 

• Dzień Chłopaka 

 

• Dzień Śpiocha 

• Dzień Pablo Picasso 

• Pasowanie na Przedszkolaka  

• Dzień Dyni 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piosenki Maluszków 

 

 
 

„Jestem sobie przedszkolaczek” 
 
Jestem sobie przedszkolaczek, 
Nie grymaszę i nie płaczę, 
Na bębenku marsza gram, 
Ram tam tam, ram tam tam. 

Mamy tu zabawek wiele, 
Razem bawić się weselej, 
Bo kolegów dobrych mam, 
Ram tam tam, ram tam tam.  

Mamy klocki, kredki, farby, 
To są nasze wspólne skarby, 
Bardzo dobrze tutaj nam, 
Ram tam tam, ram tam tam. 

 

 

 

 

 

 

PIĘĆ ZASAD MALUSZKA 

1. Nasze ręce pomagają, gdy przyjaciel jest w potrzebie. 

2. O porządek w sali dbamy dla kolegów i dla siebie. 

3. Nasze uszy są uważne, by usłyszeć mądre słowa. 

4. Chcemy wiedzieć, co jest ważne, a więc hałas niech się schowa. 

5. Nasze oczy widzą wszystko: cyfry, kształty i litery. 

6. Nasze usta mówią ładnie, tyle słów magicznych znamy. 

 

 

 



Piosenki i wierszyki Średniaków 

 

„Urodziny marchewki” 

Na marchewki urodziny 

Wszystkie zeszły się jarzyny. 

A marchewka gości wita 

I o zdrowie grzecznie pyta. 

Kartofelek podskakuje, 

Burak z rzepką już tańcuje. 

Pan kartofel z krótką nóżką 

Biegnie szybko za pietruszką. 

Kalarepka w kącie stała 

Ze zmartwienia aż pobladła. 

Tak się martwi, płacze szczerze, 

Nikt do tańca jej nie bierze. 

Wtem pomidor nagle wpada, 

Kalarepce ukłon składa. 

Moja droga kalarepko 

Tańczże ze mną, tańczże krzepko. 

Wszystkie pary jarzynowe 

Już do tańca są gotowe. 

Gra muzyka, to poleczka, 

Wszyscy tańczą już w kółeczkach 

 

„Jestem jesień” 

Maria Terlikowska 

 

Jestem jesień z pełnym koszem. 

Dobre rzeczy wam przynoszę. 

Jabłka, śliwki, gruszki bery,  

pomidory i selery. 

Przyszła jesień do gosposi. 

Czy gosposia o coś prosi? 

Mam kapustę do kwaszenia,  

dobre grzyby do suszenia. 

Idzie jesień z wielkim koszem. 

Zajadajcie! Bardzo proszę! 

Ludzie biorą te podarki  

i chowają do spiżarki. 

 

 

 
 
 



Piosenki i wierszyki Starszaków 

 
 

„Lisek” 

1. Rudy mały lis, 

wszyscy znają go, 

nagle się pojawia, 

nikt nie wie nawet skąd. 

Szuka ciągle przygód 

i biegnie wciąż przed siebie 

chowa się w kryjówkach 

lecz go słychać w całym lesie 

Ref. Rudy lis 

cztery łapki ma. 

Kopie nimi nory 

i chowa każdy skarb. 

Rudy lis 

ogon ma puszysty, 

okrywa się kiedy pada 

deszczyk dżdżysty. 

2. Cały kurnik drży, 

kiedy lisek zjawia się. 

Kury jajka swe chowają, 

gdy on się bawić chce. 

Bo lisek tak naprawdę 

nie jest taki szczwany, 

jedynie szuka ciągle 

przyjaciół do zabawy. 

Ref. Rudy lis… 

 

 

„Spacer po dywanie” 

1. Kiedy niebo płacze idziemy na spacer, 
Dookoła stołu z piosenką wesołą. 

 
Ref. 

Idą parami, lalki z misiami. 
Depczą dywan, depczą dywan, 

z frędzelkami. 
Idą parami, lalki z misiami, 

a gumowe piłki dwie, 
po podłodze toczą się. 

 
2.Choć za oknem plucha, nikt wiatru nie słucha, 

Chodzi dookoła wycieczka wesoła. 

 

 

„Równowaga” 

 

1. Na łóżku siedzi śpioch 

przespał cała noc 

wygląda tak jak wielka sowa 

rusza mu się tylko głowa 

jak obudzić go? 

jak obudzić go? 

 

Na śpiocha sposób mam 

najlepszy jaki znam 

uwaga zaraz zaczynamy 

wszystkie śpiochy zapraszamy 

ty też z nami wstań 

ty też z nami wstań! 

 

Ref. Najpierw udajemy wagę 

i łapiemy równowagę 

bo uwaga każda waga 

równowagę swoją ma 

Teraz będzie przeciąganie 

rób powoli rozciąganie 

nie oglądaj się na kogoś 

porozciągaj siebie sam 

 

2. Ktoś może jeśli chce 

pobudki zrobić dwie 

i skupić całą swą uwagę 

zaraz zaczynamy wagę 

przygotujcie się 

przygotujcie się 

 

Ref. Najpierw udajemy wagę…  

  

3. Pora przyszła na przysiady 

jeden przysiad jest za słaby 

każdy robi dwa przysiady 

i powtarza razy dwa 

a na koniec jak kangury 

wszyscy skaczemy do góry 

Gimnastyka i muzyka 

to jest to co siłę ma! x3 

 



 

 

 

 
TRZYLATKI 

 

 

1. Hello!-Witajcie 

Piosenki:  

„Hello, Hello” 

„Hello, how are you?”  

„Make a circle” 

„I see something blue” 

 „One little finger” 

„Stand up, sit down” 

 „How many leaves in the tree” 

 

Podstawowe słownictwo, zwroty i wyrażenia: Hello, Goodbye, What’s your name?, 

My name is… Wave your hand, Say hello, stamp your feet, clap your hands, big-

small, up-down, fast-slow, Stand up, Sit down, Make a circle 

2. Colours and shapes 

Piosenki:  

„The Rainbow Song” 

 „The Shape song 1&2” 

 „Shape song for kids” 

 „I see something blue” 

 „I see something pink” 

 

Podstawowe słownictwo, zwroty i wyrażenia: blue, red, yellow, green, orange, 

purple, pink, brown, black, rainbow, sky, sun, a house, a girl, a boy,  

 
 

 



CZTEROLATKI I PIĘCIOLATKI 

 

1. Hello!-Witajcie, How are you today?- jak się masz? 

Piosenki:  

„Hello, Hello” 

 „Hello, how are you?” 

 „Make a circle” 

 „I see something blue” 

 „One little finger” 

 „Stand up, sit down” 

 „How many leaves in the tree” 

 

Podstawowe słownictwo, zwroty i wyrażenia: Hello, Goodbye, What’s your name?, 

My name is… Wave your hand, Say hello, stamp your feet, clap your hands, big-

small, up-down, fast-slow, Stand up, Sit down, Make a circle 

2. Colours and shapes 

Piosenki:  

„The Rainbow Song” 

„The Shape song 1&2” 

„Shape song for kids” 

 „I see something blue” 

 „I see something pink” 

 „Rain, rain go away!” 

 „Autumn leaves are falling down” 

 

Podstawowe słownictwo, zwroty i wyrażenia: blue, red, yellow, green, orange, 

purple, pink, brown, black, rainbow, sky, sun, a house, a girl, a boy, leaves, umbrella, 

hedgehog, tea, hot chocolate, teapot, squirrel, owl, acorns, sunny, rainy, cloudy, 

shoes, jacket, scarf 

3. Emotions 

Piosenki:  

„If you’re happy and you know it” 

 

 



Kącik Rodzica 

 

 
 

„Przestań płakać – przecież nic się nie stało!”  

Dlaczego nie należy lekceważyć uczuć dziecka? 

 

 “Nie krzycz – nie ma o co się złościć!”, “Oj już daj spokój – przecież to nie boli” – kiedy dziecko 

doświadcza trudnych emocji, my, dorośli, często nie zgadzamy się na uczucia, które ono nam komunikuje             

i próbujemy natychmiast je ukrócić. Czy taka postawa jest jednak pomocna w powrocie dziecka                          

do równowagi i czy uczy je efektywnego radzenia sobie z trudnymi przeżyciami teraz i w przyszłości? 

 

Dorosły i jego emocje 

Wyobraźmy sobie, że coś nas bardzo zdenerwowało. Jesteśmy zirytowani. Emocje sięgają zenitu – gotujemy 

się w środku, czujemy złość, niemoc i wewnętrzny ból. Obok nas stoi ktoś bardzo nam bliski – partner, 

mama, tata czy przyjaciel. Widzi, że płaczemy, krzyczymy i histerycznie opowiadamy o tym, co się 

wydarzyło. A teraz wyobraźmy sobie, że nagle mówi do nas: “Przestań płakać – przecież nic się nie stało!” 

albo “Uspokój się! Po co ten krzyk?”, “Przestań histeryzować!”. Jak reagujemy na podobne komunikaty             

w chwili, w której jedyne, czego potrzebujemy, to czyjeś nieoceniające wsparcie i autentyczne wczucie się w 

naszą sytuację? Czy nie wolelibyśmy poczuć, że ktoś szczerze nam towarzyszy i usłyszeć: “Dobrze cię 

rozumiem – też bym się tak poczuł”? 

Kiedy rozmówca deprecjonuje nasze trudne emocje, zwykle potęguje to naszą złość. Stajemy się jeszcze 

bardziej wzburzeni. Myślimy: „Może faktycznie coś jest ze mną nie tak? Może wyolbrzymiam?”, „Chyba 

rzeczywiście trochę przesadzam…”. Przestajemy sobie ufać i w siebie wierzyć, a zamiast zaakceptować 

swoje uczucia, a następnie spokojnie się im przyjrzeć i je zrozumieć – zaczynamy krytycznie patrzeć                  

na siebie i swoje przekonania. 

Dziecko odczuwa podobnie. Kiedy doświadcza trudnych i silnych emocji – jest zrozpaczone i zlęknione – 

jedyne, czego potrzebuje, to bezwarunkowa akceptacja. Zaprzeczanie uczuciom i lekceważenie ich                    

nie przysłuży się budowaniu dobrej relacji z dzieckiem i wzmacnianiu zdrowego poczucia jego własnej 

wartości. Jeśli za każdym razem słyszy, że powinno przestać płakać i się złościć, bo nie ma ku temu 

rzeczywistych powodów – w konsekwencji zacznie w to wierzyć, straci zaufanie do siebie, stanie się 

bezsilne wobec własnych emocji i związanych z nimi przeżyć. 

 

 



Emocje a potrzeby 

Jak mówi Marshall Rosenberg, twórca Porozumienia bez Przemocy, za każdą emocją kryje się 

niezaspokojona potrzeba (głębszy przekaz i osobiste pragnienie). Czy celem dorosłych nie powinno być 

wspieranie dzieci w odkrywaniu tych znaczeń? Czy nie jest tak, że kiedy dziecko uczyłoby się rozpoznawać, 

co czuje i czego potrzebuje, o wiele łatwiej byłoby mu odnaleźć się w trudnych chwilach? 

Jeśli jednak zamiast wsparcia otrzymuje informacje, że powinno czuć coś innego, niż czuje, nie pomoże mu 

to w rozumieniu i regulacji emocji teraz i w przyszłości. Może to spowodować, że straci kontakt z samym 

sobą, a jego napięcia i skumulowane trudne emocje, których nie pozwolono mu wyrazić, będą musiały 

znaleźć ujście gdzie indziej. Psycholog Agnieszka Stein w swojej książce pisze tak: „Zanim dzieci nauczą się 

komunikować w dojrzały sposób i wyrażać swoje emocje głównie poprzez słowa w taki sposób, aby nikogo 

nie ranić, używają do ich uzewnętrzniania całego swojego ciała. Rąk i nóg. Tupią, rzucają, popychają się               

i biją”. Oczywiście nie w tym rzecz, by dawać przyzwolenie na to, aby dziecko swoją postawą raniło innych 

i przekraczało ich granice tylko dlatego, że inaczej jeszcze nie potrafi. Zadanie rodziców polega tu na tym, 

by pomóc mu pojąć, co się z nim dzieje, nazwać jego emocje oraz nauczyć je inaczej reagować w podobnych 

sytuacjach. 

 

Neurobiologia 
Mózg człowieka składa się z trzech wyspecjalizowanych struktur – części gadziej, ssaczej i racjonalnej. 

Mózg gadzi jest najgłębszą i najstarszą strukturą (powstał bowiem aż 300 milionów lat temu). Jest on 

odpowiedzialny za podstawowe funkcje organizmu związane z przetrwaniem – wrodzone reakcje (uciekaj 

albo walcz) – oraz podstawowe funkcje życiowe – trawienie, oddychanie, uczucie głodu, regulacja cyklu 

snu. Mózg ssaków (zwany też układem limbicznym albo mózgiem emocjonalnym) związany jest                          

z powstawaniem silnych emocji (które nota bene są kontrolowane przez mózg racjonalny). Mózg ssaczy 

odpowiada za złość, strach, więzi społeczne, zabawę, skłonność do eksploracji, stres związany z rozłąką. 

Mózg racjonalny to najwyżej rozwinięta struktura, choć w ujęciu ewolucyjnym jest najmłodsza (istnieje 

bowiem od około 200 000 lat). Otula ona “stare” mózgi – ssaczy i gadzi. Racjonalna część mózgu zajmuje aż 

85 procent całkowitej jego masy i odpowiada za wyobraźnię, twórczość, rozumowanie, refleksję, regulację 

emocji, empatię i samoświadomość. 

W chwili przyjścia na świat dwa niższe ośrodki mózgu (gadzi i ssaczy) są gotowe do pełnienia swojej 

funkcji, natomiast mózg racjonalny jest do niej zupełnie nieprzygotowany. Właśnie dlatego dzieci nie są               

w stanie rzeczowo komunikować swoich uczuć i samodzielnie sobie z nimi radzić dopóty, dopóki dorośli im 

w tym nie pomogą. Z punktu widzenia neurobiologii mózgi dzieci są emocjonalnie niedojrzałe. Istotne jest 

zatem, w jaki sposób wpływamy na wczesne doświadczenia dziecka, ponieważ to one mają bezpośredni 

wpływ na to, które stany emocjonalne będą u niego występować najczęściej – czy będą potrafiły czerpać 

radość z codziennych doświadczeń, czy też będą notorycznie odczuwały uporczywe stany lęku, złości                   

i obniżonego nastroju. 

 

 



Oprócz biologicznej dojrzałości mózgu dzieciom potrzeba także “dobrych praktyk z ich otoczenia” oraz 

“możliwości skorzystania z zewnętrznego mózgu racjonalnego, ponieważ ich własny nie działa jeszcze 

efektywnie. Ten zewnętrzny mózg znajduje się w nas – w dorosłych. Aby pomóc dzieciom “podłączyć się” 

do niego, warto każdorazowo zacząć od uznania, że wszystkie emocje dziecka są ważne. Celem dorosłych 

nie powinno być ignorowanie uczuć, jakich doświadcza dziecko, a ich akceptacja i uważność na nie. To, co 

mówimy do naszych dzieci, ma niebagatelny wpływ na ich sposób patrzenia na siebie i myślenia o sobie,                 

a od poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości zależy, czy i w jaki sposób dzieci poradzą sobie              

w różnych życiowych sytuacjach. Jeśli zatem pragniemy, aby były spokojne, silne, radosne, odważne, 

wierzyły w siebie i we własne możliwości, warto zwrócić uwagę na to, co i w jaki sposób do nich mówimy. 

Jak reagujemy na ich emocje i towarzyszące im przeżycia. 

Nie zapominajmy, że dziecko odbiera świat podobnie jak my - dorośli. Jeśli nie dostaje właściwego 

wsparcia, niełatwo będzie mu uporać się z trudnymi przeżyciami. Kiedy jednak będzie dorastało                          

w towarzystwie rodzica bądź opiekuna świadomego znaczenia i wartości wszystkich uczuć, wyrośnie                   

na silnego, odważnego, empatycznego i przekonanego o własnej wartości człowieka. Czy to nie jest naszym 

najważniejszym rodzicielskim marzeniem? 

 

Fragment artykułu: M. Boćko-Mysiorskiej „Przestań płakać – przecież nic się nie stało!”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pół godzinki dla rodzinki 

Jesienne dekoracje z wykorzystaniem liści 

 

JESIENNA MISKA 

Co potrzebujesz? 

• balon  

• liście 

• klej w płynie (np. wikol)  

• pędzel  

 

  

                                                                                                                             Źródło: Hello Lucky  

Jak to zrobić? 

Najpierw nadmuchaj balon tak, aby wielkością odpowiadał Twojej wymarzonej jesiennej misce. 

Liście pokryj cienką warstwą kleju i kolejno przytwierdzaj je do zaokrąglonej części balonu.                

Nie bój się pokryć balonu kilkoma warstwami liści – dzięki temu miska będzie bardziej 

wytrzymała. Balon zawieś na sznurku i zostaw do całkowitego wyschnięcia (przynajmniej na dobę). 

Później pozostaje już tylko przekłuć balon i delikatnie odkleić go od wewnętrznej części miski. 

Gotowe!  

 

JESIENNY ŚWIECZNIK 

Co potrzebujesz? 

• słoik 

• liście 

• klej w płynie (np. wikol)  

• pędzel  

 

https://www.homebook.pl/artykuly/2115/jak-zrobic-swiecznik-oraz-miske-z-jesiennych-lisci-diy 
Jak to zrobić? 

Starannie przygotuj słoik i oczyść go z ewentualnych zabrudzeń, a następnie dokładne osusz. 

Następnie posmaruj słoik klejem (warto to robić miejscowo, dzięki temu klej nie będzie zbyt 

szybko wysychał) i przyklej liście. Powtarzaj czynność aż do momentu całkowitego pokrycia słoika 

liśćmi i wówczas pokryj je jeszcze jedną warstwą kleju. Tak przystrojone słoiki pozostaw                       

do wyschnięcia, włóż do środka świeczkę i gotowe! :) 

http://www.hellolucky.com/wordpress/2012/10/25/diy-autumn-leaf-bowls

