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Witamy bardzo serdecznie po  przerwie wakacyjnej  

Przed nami cały rok wspaniałej zabawy, czas na zdobywanie 
nowych doświadczeń, poznawanie tego, co jeszcze nieznane, a ciekawe.  

Postaramy się dołożyć wszelkich starań, aby kolejny rok szkolny 
upłynął w miłej atmosferze, by dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe 
oraz chętnie spędzały czas w  przedszkolu  podczas wspólnych zabaw  

z rówieśnikami. 
 

PIOSENKI POZNANE WE WRZEŚNIU : 

1. Pamiątki  z Wakacji. 
2. Boogie Woogie – zabawa ruchowa na podstawie piosenki . 
3.Już owoców pełen kosz . 
4.Kolorowe liście  
 
 POZNANE WIERSZYKI  

Jesteśmy już w przedszkolu 
Jesteśmy już w przedszkolu 

Więc przywitajmy się, 
 Podamy prawą rękę   
I uśmiechniemy  się.  

  Dzień chłopaka 

 30 września to  szczególny dzień  dla wszystkich  chłopców gdyż 
obchodzą  oni swoje święto DZIEŃ CHŁOPAK.   W tym dniu 
dziewczynki wręczyły im upominki, złożyły życzenia. Nie brakowało 
także  słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci. 

    

 

 

Więcej zdjęć z wydarzeń w naszym przedszkolu na stronie 
internetowej naszej szkoły  www.zspwiekszyce.pl 



 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
„Każdy przedszkolak dobrze wie, 
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,  

od najmłodszego, aż po starszaka, 
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka" 

 
  20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej 
Polsce bowiem  w 2013r. Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten 
dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Nasze przedszkolaki 
świętowanie rozpoczęły po śniadaniu dzieci otrzymały kotyliony i  zostały 
zaproszone do  zabawy i udziału w konkursach. Dzieci brały  również  
udział w zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym. Robiły sobie 
pamiątkowe zdjęcia.  Radość, śmiech i głośny doping uczestników  
świadczyły o wspaniałej zabawie. Z okazji Dnia Przedszkolaka zajęcia z 
języka niemieckiego odbyły się w ogrodzie przedszkolnym. 
 Dzień ten dostarczył dzieciom kolejnych okazji  do świętowania, wesołej 
zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.  
 

  

 

WIERSZYKI LOGOPEDYCZNE 

Myszki i szyszki 
Mówi szeptem mysz do myszy:  

-Tachasz koszyk, ledwo dyszysz! 
Aż trzy szyszki masz w koszyku! 

Wyjmij szyszki i po krzyku! 
Na podpałkę pójdą szyszki, 
bo szaszłyki pieką myszki 

 

O CZYM ROZMAWIALIŚMY?  

ZAJMOWALIŚMY SIĘ TAKIMI TEMATAMI JAK: 

1 tydzień -  W przedszkolu.  
2 tydzień - Wakacyjne wspomnienia.  
3 tydzień -  Jesteśmy bezpieczni( liczba 0) 
4 tydzień - Dbamy o siebie i środowisko(głoska  O jak okulary, liczba 1) 
 

CO SIĘ U NAS WYDARZYŁO : 

Kolorowe kropki, kropeczki, czyli Międzynarodowy Dzień 
Kropki w przedszkolu. 

 
Kiedy Peter Reynolds napisał książkę „The Dot” nie myślał pewnie, że 
poruszy kropkowy świat i to dosłownie. Jest autorem i ilustratorem książek 
dla dzieci i młodzieży, zdobywcą wielu nagród. 
Książeczka The Dot opowiada o kropce, która zmieniła świat małej Vashti, 
albo o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie. 
Nasze Dzieci  17 września również poznały historię małej Vashti.. Ubrani 
w stroje pełne kropek oglądali film "The Dot", oparty na książce Petera 
Reynoldsa. Dzięki tej krótkiej opowieści  dzieci odkrywały swoje talenty, 
poznawały swoje mocne strony, które później mogły zaprezentować. 



Zabawy i radości tego dnia nie było końca. W każdej grupie tego dnia 
powstały „kropkowe” dzieła sztuki. 
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