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Jesień to specyficzna pora roku. Albo się ją lubi albo nie. Lecz każdy musi ją tolerować, 

ponieważ co roku gości ona w Polsce. O pięknej złotej jesieni powstawały już piosenki, 

wiersze i filmy. Większości z nas kojarzy się ona z powrotem do szkoły i rozpoczęciem 

nauki. Jednak pamiętaj, że coś musi się skończyć, aby coś mogło się zacząć. Zatem, czego 

jeszcze nie wiesz o jesieni? 

Ciekawostki o jesieni dla dzieci 

 Czy wiesz dlaczego jesienią liście zmieniają kolor z zielonego na pomarańczowy lub 
brązowy? Dzieje się tak za sprawą ograniczonego dostępu do słońca- jeśli jest mało 
słońca, liście nie mają odpowiedniej ilości chlorofilu (zielonego barwnika), dlatego 
żółkną. Zapewne teraz zastanawiasz się, dlaczego zmieniają kolor na żółty i pomarań-
czowy. Ponieważ wytwarzają wtedy inne barwniki takie jak karoten. Jest to barwnik 
pomarańczowy. 

 Jesień kojarzy się również z odlotami ptaków do ciepłych krajów. Dzieje się tak po-
nieważ ptaki, które odlatują nie miałyby możliwości przetrwania w ciężkich zimowych  
warunkach- nie miałyby możliwości zdobycia pożywienia. Miedzy innymi do takich pta-
ków należą bociany. 

 Czy wiesz dlaczego jesienią drzewa zrzucają liście? Drzewa pozbywają się liści, aby 
nie tracić wody podczas zimy. Drzewa doskonale wiedzą, kiedy mają odciąć wodę od 
gałązek za sprawą długości dnia. Gdy poznają, że dzień jest krótszy, drzewa automa-
tycznie, za pomocą przegrody w gałązce, odcinają dopływ wody i listki spadają z drze-
wa. 

 Skąd ptaki wiedzą, kiedy odlatywać do ciepłych krajów? Ptaki doskonale czują zmiany 
pogodowe. Jednak najważniejsza jest dla nich oczywiście długość dnia. Kiedy zauważą, 
że dzień staje się krótszy, odlatują do ciepłych krajów, ponieważ wtedy mają większą 
szansę na przeżycie. 

 Czy wiesz, że listopad jest najbardziej pochmurnym miesiącem w całym roku? Zazwy-
czaj wtedy następuje załamanie pogody, które skutkuje tym, że nasze samopoczucie 
staje się gorsze. 

 Oficjalny pierwszy dzień jesieni przypada na 23 września. Jej ostatnim dniem jest 22 
grudnia, kiedy to zaczyna się kalendarzowa zima. W naszej szerokości geograficznej, 
za miesiące jesieni uważamy wrzesień, październik i listopad. 

 W naszym rodzimym języku mamy tylko jedno określenie na tę porę roku, czyli jesień. 
Język angielski zaś, posiada aż dwie nazwy na tą jedną porę roku. Można ją nazwać 
zarówno Autumn, jak i Fall. 

 Kiedy na naszej półkuli północnej zaczyna się jesień, to na półkuli południowej w tym 
samym czasie rozpoczyna się wiosna. Dzieje się tak, ponieważ pory roku zależą od te-
go, ja-ka ilość promieni słonecznych dociera do ziemi w konkretnym czasie. 

J.G 

 
 



 

 

Adaptacja- rady a 
rzeczywistość 

 Pierwsze skojarzenia ze słowem 
„adaptacja w przedszkolu” mogą napa-
wać strachem, niepewnością, a czasem 
nawet próbą uniknięcia tego procesu. 
 

Musimy więc ustalić jaka jest defi-
nicja tego słowa. Otóż, wg. myśli pe-
dagogicznej W. Okonia „ Adaptacja, 
czyli przystosowanie określa się jako 
proces lub wynik procesu uzyskania 
równowagi między potrzebami jed-
nostki, a warunkami otoczenia spo-
łecznego”. To nic innego jak naucze-
nie się obycia w grupie społecznej, pa-
miętając o swoich potrzebach. Każdy, 
kto przekroczy mury przedszkola musi 
odbyć ten proces. Może on przebie-
gać w różny sposób. Czasami dziecko 
wbiega uśmiechnięte, radosne, zapo-
minając o pożegnaniu z opiekunem a 
innym razem, smutek i łzy pojawiają 
się od samego przekroczenia drzwi 
przedszkola. Jednak w tych dwóch 
modelach- dosyć skrajnych- jest pra-
widłowość. 

Każde dziecko jest indywidualno-
ścią i posiada inną dojrzałość emocjo-
nalną- dlatego nie ma gotowej recepty 
na prawidłową adaptację do przed-
szkola. To na nas rodzicach oraz nau-
czycielach spoczywa obowiązek po-
mocy dziecku w trudnych chwilach. W 
tym miejscu możemy stworzyć pewien 
spis informacji, które pomogą usyste-
matyzować dostępną wiedzę dotyczą-
cą adaptacji: 

 

Adaptację ułatwia: 
 

• pozytywne myślenie o przedszkolu 
(personelu); 

• poznanie placówki przez dziecko 

• usamodzielnianie dziecka (tj. nauka 
wyrażania swoich potrzeb a także 
umiejętności samoobsługowe i higie-
niczne); 

• jasne i przejrzyste dla dziecka in-
formacje np. dotyczące pory odbiera-
nia; 

• akceptacja wszystkich emocji dziecka- 
rozumienie jego stresu oraz wspiera-
nie go; 

• okazywanie spokoju i poczucia bez-
pieczeństwa podczas rozstawania się; 

• ujednolicenie rytmu dnia w przedszko-
lu i w domu 

Adaptacja, mimo, że jest procesem 
trudnym, jest także podstawą do wielu ko-
rzystnych zmian w życiu dziecka i otwiera je 
na świat całkiem nowych doznań i wyzwań. 
Tegoroczne „Maluszki”  jak  potocznie z 
czułością nazywane są najmłodsze przed-
szkolaki, zdawać by się  mogło,  iż  pro-
ces  adaptacji  mają już za sobą. Choć rano 
zdarzają się jeszcze łzy, chętni uczestni-
czą w zajęciach, 
zabawach.
 Codzienne 
uczą  się  czegoś  
nowego,  codzien-
nie lepiej rozu-
mieją zasady
 funkcjonowa-
nia w społecz-
ności przedszkolnej. Wierzymy, że wkrótce 
przed-szkole będzie dla nich drugim do-
mem. 

                                     K.T 



 

 

Koduj przedszkolaku! 

Co łączy  zabawę w kodowanie z progra-
mowaniem? Czy łączenie tych pojęć ma 
sens?  Jakie korzyści przynoszą  zabawy z 
wykorzystaniem elementów kodowania i 
programowania kilkuletnim dzieciom, dla 
których język programowania  ( na począt-
ku ) wydaje się zupełnie obcy i niezrozu-
miały? Na te i inne pytania odpowiada Pani 
Iwona Mochocka zafascynowana tematyką 
kodowania i programowania. 

        Ja też , na początku swojej przygo-
dy z tą tematyką zadawałam sobie te py-
tania. Sama uczyłam się kodować i pro-
gramować wraz z dziećmi. Przez dwa 
lata, prowadziłam zajęcia kodowania i 
programowania . Zauważyłam przez ten 
czas wiele korzyści płynących z tych za-
jęć. Postanowiłam zachęcić Państwa do 
zabaw z kodowaniem w domu. Najlep-
szym sposobem na to będzie przekazy-
wanie pomysłów na stronach gazetki 
przedszkolnej. 

 Kodowanie w przedszkolu  zaczy-
nałam  od prostych zabaw bez używania 
komputera. W ten sposób dzieci naby-
wają nowe kompetencje, poznając przy 
okazji nowe pojęcia i zwroty. Taka forma 
nauki poprzez zabawę doskonale przy-
gotowuje dzieci do stawiania pierwszych 
kroków w programowaniu.  

           Zabawy w kodowanie w łagodny, 
atrakcyjny  i przyjazny dla dziecka spo-
sób wprowadzają dzieci w świat, który 
uczy logicznego myślenia, obserwacji i 
dedukcji. Stopniowo oswajamy dzieci z 
nowymi pojęciami, które stają się dla 
dzieci bardziej zrozumiałe i pozytywnie 
kojarzone, bo programowanie może być 
świetną zabawą.  

Podążanie po linii stopa za stopą 

 Pierwsza  propozycja zabawy  to 
podążanie po linii stopa za stopą. Wy-
klejamy na podłodze łamaną linię – coś 
na kształt prostego labiryntu – ale zała-
mania robimy po kątem 90 stopni. Przed 
rozpoczęciem zabawy możemy nauczyć 
dzieciaki, co to jest ten kąt 90 stopni na 
przykładach – róg stołu, róg w pokoju, 
kartka papieru i poćwiczyć takie obroty 
w lewo i prawo z otwartymi oczami, a 
dopiero później – z zamkniętymi. To bę-
dzie na pewno ciekawe doświadczenie 
dla dzieci, a przy okazji świetna nauka. 
Na początku dzieci mogą przejść labi-
rynt po wyklejonej linii samodzielnie, z 
otwartymi oczami, ćwicząc jednocześnie 
obroty w lewo i w prawo 90 stopni. Na-
stępnie dziecko ustawia się na starcie i 
zawiązujemy mu oczy, a drugie dziecko 
lub rodzic staje obok i wciela się w rolę 
programisty. Dziecko, które będzie po-
dążać po linii jest robotem, który wyko-
nuje polecenia wydawane przez kompu-
ter. Jednostką miary w poruszaniu się 
jest jedna stopa. 

Przykładowe komendy: 

-Idź trzy stopy do przodu, obróć się w 
lewo, idź 5 stóp do przodu, stój, cofnij 
się o jedną stopę, obróć się w prawo, idź 
4 stopy do przodu… 

 

 

  

       



 

 

Aktywności z wykorzystaniem  

platformy Code.org 

 Od początku pracy z kodowaniem i 
programowaniem w program zajęć 
wplatałam elementy bezpłatnego kursu 
zamieszczonego na platformie  Co-
de.org.  Jest to narzędzie stworzone do 
zadań edukacyjnych. Na tym serwisie 
można poszerzyć wiedzę w zakresie 
programowania i zacząć swoją przygo-
dę z programowaniem. Kurs dzieli się  
na ,,20 lekcji ‘’ – aktywności, z czego 
połowa to „aktywność bez prądu – offli-
ne ”, która umożliwia przygotowanie 
ćwiczeń bez używania komputera.  

       Już na wstępie da się zauważyć że 
kurs jest bardzo przejrzysty  , nie ma 
żadnych trudności w jego obsłudze. 
Przez wszystkie etapy kursu przepro-
wadzają nas zabawne postacie, które 
charakteryzują się różnorodnymi  ani-
macjami  i wydają  zabawne dźwięki. 
Jest to  ciekawy element  urozmaicają-
cy naukę i ułatwiający  zapamiętywanie  
elementów. 

        Same zadania - aktywności uczą 
kodowania opartego o bloki w języku 
kodowania . Na miejsce do wykonywa-
nia zadania składa się duży obszar ro-
boczy, bloki umieszczone w katego-
riach, obszar ze wskazówkami i miej-
sce, gdzie znajdują się bloki w formie 
kodu. Poziom zadań jest dobrze dosto-
sowany do kolejnych etapów, każde 
ćwiczenie można ocenić po wykonaniu 
(czy odebraliśmy je pozytywnie czy 
wręcz przeciwnie). 

 

  Pomiędzy zadania wplecione są  
krótkie filmy, które wprowadzają do ko-
lejnych etapów i ułatwiają zapoznanie 
się z nowym elementem na podstawie 
praktycznych przykładów. Filmy są bar-
dzo proste, ale w języku angielskim. Za-
dania są jasno sformułowane i posiada-
ją możliwość wykorzystania wskazówki, 
która nie zawsze przybliży nas do roz-
wiązania. Jednak dzięki pojawiającym 
się podczas kursu problemom, można 
się wiele nauczyć. Kolejną mocną stro-
ną kursu jest możliwość wykonywania 
zadań w każdym miejscu i o każdej po-
rze, możliwość przerywania zadań i ob-
serwowania swoich postępów. 

 

       I.M 

 

 



 

 

 

             
Jakie wsparcie zapewnia  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna? 

• wspieranie rodzin w sytuacjach problemowych, związanych z rozwojem dzieci, 

• diagnozowanie różnorodnych zaburzeń dzieci, 

• wystawianie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego naucza-
nia, 

 



 

 

Czujność i obserwacja 

Świadomy rodzic to taki, który uważnie obserwuje swo-
je dziecko i słucha sygnałów pochodzących z otoczenia. 
Wyciąganie wniosków z obserwacji jest kluczowym 
sposobem na szybką reakcję. Jeśli obserwujesz swoje 
dziecko, które poświęca dużo czasu na wykonywanie 
ćwiczeń, a mimo to ma z nimi duże trudności, prawdo-
podobnie wiąże się to z jakimś problemem. To samo 
przejawia się w jego zachowaniu – nie jesteś świadkiem 
każdej sytuacji, jednakże musisz zaufać sygnałom z ze-
wnątrz. Jeśli nauczyciel zwraca uwagę na zachowanie 
twojego dziecka, a w domu nie przejawia ono takich 
zachowań, warto zwrócić na to uwagę i postarać się po-
szukać przyczyny. Być może twoje dziecko ma proble-
my z okazywaniem emocji, adaptacją bądź w kontak-
tach z rówieśnikami? W diagnozie problemu z pewno-
ścią pomoże wizyta w porad-ni. 

Jak korzystać z pomocy poradni? 

Do poradni może zgłosić się każdy rodzic z dzieckiem. 
Placówki zazwyczaj podlegają rejonizacji – tj. zajmują 
się dziećmi i młodzieżą z placówek znajdujących się w 
jej zasięgu działania. Większość poradni ma już swoje 
strony internetowe, w których pokazany jest rejon dzia-
łania; taką informacje można też uzyskać od nauczycie-
li. Do wizyty w poradni należy przygotować zarówno 
dziecko, jak i siebie. 

 Rodzicu, pamiętaj że: 

 Po pierwsze, skierowanie do poradni jeszcze nic nie 
znaczy! Czyli nie oznacza, że  dziecko ma jakiekol-
wiek poważne problemy, 

 Zadbaj o uzyskanie jak największej ilości informa-
cji od osoby, która zasugerowała wizytę w poradni,  

 Dowiedz się w czasie umawiania wizyty, co należy 
mieć ze sobą na pierwsze spotkanie, jakie doku-
menty, rzeczy będą niezbędne, a także przybliżony 
czas trwania badań w poradni. 

Przygotowując dziecko : 

 Porozmawiaj kiedy i gdzie wybieracie się razem; 

 Wytłumacz, że poradnia to coś podobnego do szko-
ły/przedszkola – czeka nas tam zabawa i różnorod-
ne gry, łamigłówki. 

 Zadbaj, aby sformułowanie „badanie” nie kojarzyło 
się dziecku z wizytą u lekarza, która zwykle wzbu-
dza lęk. 

 Opowiedz dziecku, jak może wyglądać ten dzień, 
przyzwyczajmy je do informacji, że zostanie z pa-
nią sam w pokoju, a wy będziecie czekać na niego 

na korytarzu – tak,  jak w przedszkolu. 

 Przy pierwszej wizycie specjalista przeprowadza 
bardzo szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka. Warto 
zebrać uprzednio informacje dotyczące fizjologii dziecka, 
etapów jego rozwoju psychoruchowego (siadanie, raczko-
wanie, chodzenie), a także przebyte choroby. Zawsze mile 
widziani na wywiadzie są oboje rodzice. 

 Specjaliści będą dopytywać o sferę emocjonalną 
dziecka, społeczną i rozwojową. Wszystkie zdobyte od 
rodziców informacje mogą przysłużyć się do postawienia 
prawidłowej diagnozy. Pamiętajmy o szczerości w two-
rzeniu tego wywiadu. Wszelkie podane informacje pozo-
stają w aktach sprawy i bez Państwa wiedzy nie zostaną 
przekazane „poza mury” poradni. 

Na pierwszą wizytę warto przynieść różnorodne 
swobodne zapiski i rysunki dziecka np. brudnopisy, prace 
plastyczne. Takie prace, w które nie ingerował żaden do-
rosły, są najlepszym materiałem badawczym dla specjali-
stów. Ponadto na pierwszą wizytę war-to mieć ze sobą 
opinię o dziecku z placówki. Niezbędne dla specjalistów 
będą wszelkie wcześniejsze diagnozy innych specjalistów, 
a także, jeżeli to istotne, diagnozy lekarskie. 

Badania z dzieckiem przeprowadzane są bez 

obecności rodzica. Sytuacja ta umożliwia specjali-

ście nawiązanie indywidualnego kontaktu z dziec-

kiem, nic nie rozprasza dziecka w realizacji zadań, 

a przede wszystkim dziecko pokazuje siebie takim, 

jakim jest. Badania indywidualne z dzieckiem są 

dla niego samego niczym innym jak zabawą! 

Dziecko bierze udział w różnorodnych zga-

dywankach, łamigłówkach, pokazuje specjaliście 

czego już się nauczyło, jak rysuje, jak pisze, jak 

czyta. Warto wiedzieć, że dla dziecka wizyta w po-

radni zapamiętana jest często jako czas zabaw, któ-

re są dla dziecka przyjemnością.  

Po badaniu rodzice otrzymują szczegółowe infor-

macje na temat osiągnięć swojego dziecka. Wszelkie 

trudności specjalista omówi i wskaże, jak należy je 

usprawniać w domu. Bywa i tak, że specjaliści widzą 

potrzebę powtórzenia badań po pewnym czasie – np. 

pół roku, rok, kilka lat. Terminy te umożliwiają zaob-

serwowanie rozwoju, pracy nad trudnościami i postę-

pów. Warto pytać, jeżeli objaśnienia specjalisty są dla 

rodziców niezrozumiałe. Poradnia to miejsce, w którym 

specjaliści służą swoją wiedzą, aby wspierać zarówno 

dziecko jak i rodzica                                           P.D 



 

 

Gimnastyka dla smyka – dlaczego to takie ważne ?  

W naszym przedszkolu co roku organizowa-
ne są bezpłatne zajęcia z zakresu gimnastyki korek-
cyjnej. Oprócz tego systematycznie organizujemy 
przedszkolakom zabawy ruchowe na świeżym po-
wietrzu. Dlaczego to takie ważne? 

Gimnastyka ma duże znaczenie dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym, ponieważ wdraża do wyrobienia na-
wyku właściwej postawy oraz pomaga w opanowaniu 
przez dziecko wiedzy na temat jego zdrowia. Głównym 
celem gimnastyki korekcyjnej jest skorygowanie istnie-
jących zaburzeń statyki ciała oraz doprowadzenie jej w 
miarę możliwości do stanu prawidłowego a także niedo-
puszczenie do wad postawy. Podczas zajęć dzieci wyko-
nują szereg ćwiczeń oddechowych, rozluźniających, roz-
ciągających mięśnie przykurczone, mięśni grzbietu i ob-
ręczy barkowej oraz mięśni brzucha.  

Sprawność ruchowa dziecka w wieku przedszkol-
nym przebiega w dwóch etapach: doskonalenie ruchów 
postawno-lokomocyjnych ( chodu, biegu, skoków, wspi-
nania się )rozwój ruchów manipulacyjnych, który polega 
na zdolności posługiwania się przedmiotami i narzędzia-
mi codziennego użytku.  

Wiek przedszkolny jest okresem, kiedy obserwu-
jemy dalszy rozwój sprawności motorycznej, na-stępuje 
automatyzacja ruchów cyklicznych (chodu, biegu), opa-
nowanie pozycji równoważnych, podwyższa się poziom 
ogólnej sprawności fizycznej, rozwija się zdolność koor-
dynacji ruchów oraz samoobsługa i samodzielność. 
Dziecko w wieku przedszkolnym samo je, myje się, roz-
biera i ubiera, utrzymuje porządek we własnych rze-
czach, pomaga w łatwych pracach domowych. W wieku 
przedszkolnym dziecko uczy się jeździć na rowerze, pły-
wać, jeździć na łyżwach, na nartach. Stopniowo dosko-
nalące się ruchy drobnych mięśni dłoni umożliwiają co-
raz sprawniejsze po-sługiwanie się ołówkiem, pędzlem, 
nożyczkami. 

 Dziecko w wieku przedszkolnym szybciej reagu-
je ruchem na bodźce,, wyczerpuje się i męczy, wymaga-
jąc chwili odpoczynku, lecz również szybciej po wysiłku 
wraca do normy. Po krótkim odpoczynku od nowa goto-
we jest do podjęcia dalszej zabawy. Bardzo gorąco za-
chęcam do wspólnego spędzania czasu z dzieckiem na 
dworze- to jest bardzo ważne. Taka aktywność wspoma-
ga rozwój organizmu, stymuluje go, rozwija umiejętno-
ści, zwiększa odporność oraz przynosi ogólne odpręże-
nie i radość. Jesień to czas kiedy aura jest jeszcze przyja-
zna, a „dary jesieni” dają wiele możności. Zatem nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby wyjść i dobrze się bawić! 

Oto kilka moich propozycji na zabawę: 

 Jesienne szukanie skarbów – przygoto-
wujemy listę rzeczy (najlepiej obrazkową), 
które dziecko ma znaleźć podczas spaceru 
i ruszamy. Możesz stworzyć własną listę 
lub skorzystać z tych dostępnych w intre-
necie. Umieszczamy listę na pudełku i go-
towe. 

 Spacer w deszczu, z kolorowym paraso-
lem i koniecznie w kaloszach, żeby można 
było wejść do tych wszystkich głębokich 
kałuż. 

 Jesienne obrazki – pozbieraj różne kolo-
rowe liście. Wymyśl z dzieckiem jakieś 
ciekawe kompozycje, obrazki. 

 Puszczanie łódek na kałużach to też su-
per zabawa, łódki można zrobić np. z pa-
pieru. 

 Weźcie książki na dwór, o ile pogoda na 
to pozwoli i poczytajcie coś ciekawego 
siedząc pod ciepłym kocem. Może jakąś 
książkę na temat jesieni? 

 Szyszkowa stacja pogodowa – ponieważ 
szyszki zamykają się i otwierają w zależno-
ści od wilgotności powietrza, można je 
wykorzystać do określania pogody. Życzę 
udanej zabawy!!! 
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Od kilku lat realizujemy w naszym przedszkolu 

projekty w ramach programu Erasmus +. Chce-

my w ten sposób wzbogacić naszą ofertę eduka-

cyjną, przekazać dzieciom wiedzę na temat róż-

nych krajów europejskich i wspólnego dziedzic-

twa kulturowego, uczyć je języka angielskiego w 

ciekawy i nowoczesny sposób. Dzięki udziałowi w 

tym programie nasi nauczyciele mają okazję 

uczestniczyć  w zagranicznych kursach języko-

wych i metodycznych, gdzie nie tylko poznają cie-

kawe rozwiązania edukacyjne, ale również nawią-

zują kontakty z nauczycielami z innych krajów, z 

którymi wymieniają doświadczenia i współpracu-

ją prowadząc różne działania.  

Od listopada rozpoczynamy realizację projektu, w 

którym skupić się chcemy na rozwijaniu u dzieci 

kreatywności, krytycznego myślenia i aktywności 

poznawczej. Uznaliśmy, że cele te pomoże nam 

osiągnąć metoda projektów badawczych. Każda 

grupa ze swoim nauczycielem wybierze zagad-

nienie, któremu chce się lepiej przyjrzeć i je 

„zbadać”. Stworzona zostanie siatka pytań, na 

które dzieci będą samodzielnie, pod kierunkiem 

nauczyciela, szukać odpowiedzi. Będą wykony-

wać doświadczenia, poznawać wielozmysłowo, 

czytać, oglądać filmy i prezentacje. Będą wyciągać 

wnioski i zapisywać odpowiedzi. Zdobytą wiedzą 

podzielą się z rodzicami lub kolegami z przedszko-

la tworząc plakaty, wystawy prac, filmy, prezenta-

cje. Nasi nauczyciele języka angielskiego do każ-

dego projektu przygotują słownictwo, plansze, 

karty pracy, tak aby wzbogacić słownik dzieci. 

Z naszymi działaniami chcemy wyjść również po-

za placówkę. Zorganizujemy dla przedszkoli z 

dzielnicy konkurs na plakat dotyczący zagadnień 

przyrodniczych. Nasi nauczyciele zaproszą na za-

jęcia nauczycieli  z Dzielnicy Białołęka, aby poka-

zać im ciekawe rozwiązania i pomysły na naukę 

języka angielskiego, realizację metody projektu. 

Na międzynarodowej platformie współpracy na-

uczycieli eTwinning, opracujemy i zrealizujemy z 

partnerami z innych krajów 3 projekty: „Parki na-

rodowe”, „Zwierzęta chronione”, „Zabawki z recy-

klingu”. Opracowane przez nas karty pracy, ćwi-

czenia, prezentacje, scenariusze udostępnimy 

nauczycielom z Europy, szczególnie tym pozna-

nym podczas zagranicznych kursów. Przygotuje-

my specjalny numer naszej gazetki przedszkolnej 

zarówno w języku polskim, jak i angielskim, który 

roześlemy do placówek edukacyjnych.  

Realizując projekty w ramach Erasmus + obser-

wujemy ogromne korzyści, jakie przynosi to na-

szej placówce i dzieciom. Bacznie obserwujemy 

ich potrzeby, postępy, zainteresowania i na tej 

podstawie planujemy nasze działania. Mamy na-

dzieję, że projekt „Wesoły Pędzelek w świecie 

metody projektu” przyczyni się do wzrostu krea-

tywności, samodzielności i odwagi w poznawa-

niu świata u naszych podopiecznych.  

K.K. 

„Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów” 



 

 

 

Edukacja matematyczna w przedszkolu jest bardzo ważnym obszarem roz-
woju poznawczego dziecka oraz istotnym elementem życia codziennego każdego 
przedszkolaka. Otóż ta „królowa nauk” towarzyszy dzieciom w najprostszych sytu-
acjach (podział zabawek, liczenie ilu kolegów czy koleżanek przyszło dziś do przed-
szkola itp.), jak również życiowych problemach (kiedy przyjdzie mama, jak długo 
muszę czekać na swoją kolej/ile osób jest przede mną w kolejce, czy dzielenie się z 
rodzeństwem cukierkami).  

Matematyka jest wszechobecna, a dzieci po-

przez proste czynności uczą się przeliczania, rozpo-

znawania liczb, porównywania zbiorów, pomiarów 

czy orientacji przestrzennej oraz położenia przedmio-

tów względem własnej osi. Edukacja matematyczna 

w pewnym stopniu porządkuje również życie przed-

szkolaka. Dzięki umiejętnościom matematycznym 

mały człowiek zaczyna orientować się w czasie (tata 

przyjdzie po mnie po obiedzie, zmiana w zabawie 

konkretną zabawką nastąpi po 5 min – gdy zadzwoni 

dzwonek), pomaga analizować i wyciągać wnioski 

oraz w sprawiedliwy sposób rozwiązywać konflikty 

m.in. poprzez dzielenie się według ustalonych zasad. 

Podstawowym zadaniem  matematyki jest wyposaże-

nie dziecka  w umiejętności, dzięki którym lepiej zro-

zumie otaczający go świat, a w przyszłości szkole ma-

tematyczne zadania staną się bardziej przystępne.  

Edukacja matematyczna musi iść w parze z 

rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności 

emocjonalnej, a także z ćwiczeniem umiejętności ma-

tematycznych. Osobiste doświadczenia dzieci są pod-

stawą do której dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. 

Istotne jest zatem, aby przy kształtowaniu umiejętno-

ści matematycznych patrzeć na dziecko w sposób ho-

listyczny. Kluczową rolę odgrywa tu harmonijny roz-

wój emocjonalny, poznawczy oraz społeczny. Bardzo 

ważne jest, żeby dziecko podczas swoich doświad-

czeń mówiło, opowiadało o nich, nazywało pojęcia 

oraz przedmioty, gdyż sprzyja to rozwojowi myślenia 

oraz koncentracji uwagi. Nauczycielowi/rodzicom zaś 

daje możliwość obserwowania, czy dziecko rozumuje 

we właściwym kierunku i czy uczy się tego co trzeba. 

Jest to również idealny moment, w którym nauczyciel/

rodzic może ukierunkować na właściwy tor myślenia. 

Własne doświadczenia sprzyjają również temu, aby 

dziecko czuło, że to co robi ma sens.  

Edukacja poprzez zabawę ma fundamentalne 

znaczenie w edukacji przedszkolnej. Pozwala dziecku 

na działanie, rozwiązywanie problemów oraz wyzwa-

la chęć poszukiwania, pobudza w dziecku doświad-

czania nowości, rozbudzania możliwości poznaw-

czych i wzbogacania wiedzy. Mózg małego dziecka 

jest ukształtowany i nastawiony na zdobywanie wie-

dzy poprzez wielokrotne doświadczanie oraz stycz-

ność z otaczającym go światem. Dziecko wykorzystu-

je do tego swoje zmysły: słuch, wzrok, dotyk, węch, 

smak. Dlatego też wszystko co dziecko widzi, czuje, 

słyszy, wszystko o czym myśli oraz to czego dotyka, 

bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie mózgu.  

Reasumując: dla prawidłowego ukształtowania struk-

tury mózgu dziecko potrzebuje doznań wielozmysło-

wych. Jest to możliwe dzięki swobodnej zabawie 

przedmiotami o różnych kształtach, kolorach, wielko-

ściach, fakturach. Te umiejętności dostrzegania róż-

nych cech jednego przedmiotu są niezbędne przy kla-

syfikowaniu. Dzieci w wieku przedszkolnym lubią 

zabawy sensoryczne do których można wykorzystać 

wodę czy  piasek, a które pomogą przyswoić pojęcia 

związane z objętością. Do nauki geometrii fundamen-

tem jest zaś świadomość własnego ciała oraz orienta-

cja przestrzenna. Zazwyczaj dobra orientacja prze-

strzenna sprzyja rozwojowi umiejętności matematycz-

nych. Dlatego warto proponować dzieciom zabawy, 

które oddziaływują  na wszystkie te płaszczyzny.  



 

 

Szukamy kształtów: 

Dziecko otrzymuje kartonik z wyciętym kołem/

kwadratem/trójkątem itp. i jego zadaniem jest 

odszukanie w domu/na podwórku przedmiotów, 

w których ukryły się te kształty np. lodówka, 

stół, krzaczki w kształcie kuli, koło samochodu 

itp. 

Może stawiać kropki/kreski za każdą znalezio-

ną rzecz (starsze dzieci mogą zapisywać  

w postaci liczbowej). Kolejnym zadaniem bę-

dzie przeliczanie i określenie liczebności zbio-

ru. W momencie kiedy dziecko odkryje kilka fi-

gur może porównać, których figur w jego oto-

czeniu jest więcej.  

Rurki do dodawania: 

Na kartonie min. wielkości A5 przyklejamy 2 

rurki (mogą być papierowe, plastikowe), pod 

rurkami doklejamy tackę, nad rurkami zostawia-

my miejsce na kartoniki z liczbami. 

Nad rurkami umieszczamy kartoniki z liczbami 

np. 3 i 2. Zadaniem dziecka jest włożyć do rurki 

tyle piłeczek, ile wskazuje liczba nad rurką. Na-

stępnie przelicza, po ile piłeczek wyleciało na 

tackę. W ten sposób uczymy prostych działań 

matematycznych. Można wzbogacić tę zabawę 

o krótką historyjkę typu: Mama upiekła 3 ba-

beczki z jagodami i 2 z truskawkami. Ile babe-

czek razem upiekła mama? I tu mamy przygo-

towanie do nauki rozwiązywania zadań z tre-

ścią. Można również poprosić dziecko, aby wy-

myśliło swoje zadanie, a my je rozwiążemy. 

Warto się pomylić, aby dać dziecku satysfakcję 

z poprawy rodzica oraz pokazać, że każdy ma 

prawo się pomylić.  

 

Zamiana miejsc: 

Na stole ustawiamy kilka zabawek w zależności 

od wieku (zaczynamy od 3). Prosimy dziecko, 

aby uważnie przyjrzało się kolejności zabawek i 

powtórzyło kilkakrotnie na głos ich ustawienie 

np. miś, auto, lalka. Następnie zakrywamy 

dziecku oczy i zmieniamy ustawienie zabawek. 

Zadaniem dziecka jest określenie, która zabaw-

ka zmieniła miejsce.  

Zabawę można zmodyfikować i zamiast zamie-

niać miejsca, chowamy jedną zabawkę,  

a zadaniem dziecka jest powiedzieć, która za-

bawka zniknęła.  

Tor przeszkód: 

Rozkładamy na podłodze, woreczki/poduszki i 

zasłaniamy dziecku oczy. Zadaniem dziecka 

jest uważne słuchanie poleceń rodzica np. je-

den krok w prawo, dwa do przodu itp., aby 

przejść przez drogę i nie stanąć na którąkol-

wiek z przeszkód. 

Miłej zabawy :)  

M.O 

Propozycje zabaw matematycznych : 



 

 

Spotykając każdego dnia nauczycielki z przedszkola Wesoły Pędzelek 

nie zdajecie sobie sprawy z niezwykłych rzeczy, których uczą się 

wspólnie z dziećmi w ramach międzynarodowych i ogólnopolskich 

projektów edukacyjnych. Nasze dzieci, razem z nauczycielkami zdoby-

wają razem kompetencje, dzięki którym w przyszłości staną się zdolny-

mi uczennicami i uczniami oraz odpowiedzialnymi obywatelami. 

Akcje –Programy—Projekty w Wesołym Pędzelku 

Kodowanie nie tylko na dywanie…. 

Korzystając z pomocy do programowania, dzieci wyznaczały tor przejazdu 

ozobotowi tak, aby rysował jesienne owoce i budował jesienne drzewo. Pię-

ciolatki i sześciolatki, korzystając z podanego kodu, ustawiały kubeczki na 

macie, jak w grze w statki. Potrafiły w ten sposób „zaprogramować” przepis 

na sałatkę owocową i opisać poszczególne czynności, dzięki którym sałatka 

może powstać. W pierwszych tygodniach października w ramach realizacji pro-

jektu „Uczymy dzieci programować” odbył się Codeweek. Przedszkolaki uczyły 

się też tańczyć cza-czę, wygrywały na kubeczkach dźwięki według podanego 

kodu, korzystając z aplikacji odtwarzały wynalazki Leonarda Da Vinci i odkry-

wały zadania matematyczne w 

programie Scratch. Oczywiście 

umiejętności przydatne w przy-

szłości do nauki programowania 

to tylko jeden z wielu projektów 

realizowanych przez dzieci z na-

szego przedszkola. 



 

 

Maluchy ekscytowały się również ucząc się zasad ekologii w pro-

jektach „Ekoludek” i „Kubusiowi przyjaciele przyrody”, poznawały 

nasze dziedzictwo dzięki „Małemu misiowi w świecie wielkiej litera-

tury”, „Cała Polska czyta dzieciom” i projektowi „Muzyka to matema-

tyka”, w którym poznawały związki mię-

dzy naukami ścisłymi a sztuką. Z kolei w 

„Zabawie sztuką” uczyły się kluczowych 

kompetencji, poznając jednocześnie 

sztukę, zgodnie z założeniami pedagogiki 

freblowskiej, podkreślającej znaczenie 

zabaw w rozwoju dziecka. 

Praktyczne umiejętności nie wystarczą oczywiście, aby radzić sobie 

w szkole i w dorosłym życiu, dlatego w naszym przedszkolu kładziemy 

nacisk również na rozwój emocjonalny. To właśnie jest celem międzyna-

rodowego projektu „Emocje”, w którym przedszkolaki uczą się wyrażać 

emocje, zwracać uwagę na dzieci z niepełnosprawnościami i poznają 

elementy języka migowego. Z kolei w projekcie 

„Necio” dzieci uczyły się zasad bezpiecznego 

korzystania z internetu i wspólnie z nauczyciel-

kami tworzyły tzw. zasady ekranowe. Nie za-

pomnieliśmy również o naszym narodowym 

dziedzictwie. Dzięki projektowi „Piękna nasza 

Polska cała” maluchy poznają folklor z różnych 

regionów Polski, rozwijają wiedzę o kraju i do-

wiadują się o wartości postaw patriotycznych. 

K.B 



 

 

Kącik Małego Artysty 

 

Jesień przynosi nam mnóstwo radości i 
możliwości. Kolorowe liście, błyszczące 
kasztany, żołędzie w kapturkach i 
czerwona jarzębina mogą sprawić, że 
dziecko zainteresuje się przyrodą, po-
budzi swoją wyobraźnię oraz rozwinie 
zdolności artystyczne. 

„ Liściasty latawiec” 

Gdy z drzewa zaczynają spadać kolorowe 
liście, wspólnie z dziećmi robimy jesienne 
latawce. Ich wykonanie jest niezwykle pro-
ste, a różnorodność kształtów oraz kolorów 
sprawia, że każdy z nich jest wyjątkowy i 
niepowtarzalny. 

Wykonanie: 

Zbierzcie kilka/kilkanaście liści- ilość zale-
ży od wieku i wzrostu dziecka. Najlepiej 
sprawdzają się duże liście z klonu. Przywią-
zujemy liście nitką jeden do drugiego w taki 
sposób, by utworzyły linię. Następnie całość 
przymocujcie do patyka i latawiec gotowy. 
Gdy dziecko biegnie, listki tworzą szumiący 
na wietrze kolorowy ogon… 

„ Liściaste stworki” 

Do wykonania potrzebujesz między 
innymi: kartkę, klej, plastelinę, liście, 
jarzębinę, wykałaczki oraz kredki. 

Wykonanie: 

Na czystej kartce papieru przyklejcie 
liść. Aby stał się stworkiem, musicie 
go odpowiednio ucharakteryzować. 
Możecie z plasteliny i jarzębiny doro-
bić mu duże, wyłupiaste oczy, z wyka-
łaczek ręce oraz nogi. Palce i buty do-
rysujcie kredkami. 

Do wykonania stworków świetnie nada-
ją się również pestki dyni, słonecznika, 
resztki kolorowej włóczki, farby i … 
wszystko to, co Wam podpowiada wy-
obraźnia. 

http://www.misiaczek.gda.pl/uncategorized/lisciaste-stworki/ 



 

 

„Liściaste pieczątki”  

Do zrobienia pieczątek potrzebuje-
my: farby plakatowe, kartki oraz li-
ście. Z tym zadaniem poradzą sobie 
nawet małe dzieci, ale warto je 
wcześniej ubrać w ochronny fartu-
szek, aby nie pobrudziły sobie 
ubranka podczas zabawy. 

Wykonanie: 

Powierzchnię liścia pokrywamy far-
bą i odbijamy ją na papierze. Na 
jednej kartce możemy tworzyć 
kompozycje z kilku kształtów liści.  

„Bukiet z jesiennych liści” 

Podczas spaceru w parku lub lesie zbierzcie sporą ilość kolorowych liści. 
Najlepsze będą z dębu lub klonu. Pamiętajcie, by wybierać świeże i dość ela-
styczne. Do przygotowania bukietu przydadzą się Wam nożyczki, a także 
nitka, małe gumki recepturki bądź drucik. 

 

Wykonanie:      

Liść złóżcie na pół i zwińcie w taki 
sposób, by utworzył pączek przypo-
minający środek róży. Kolejny liść 
okręćcie wokół na wzór płatków. Każ-
dą warstwę należy przymocować. 
Użyjcie do tego nitki, gumki lub dru-
cika. 

Aby powstał efektowny kwiat, wy-
starczy zaledwie 4-5 liści. Gdy zro-
bicie odpowiednią ilość różyczek, 
możesz z nich utworzyć okrągły bu-
kiecik. Końcówki kwiatków można do-
datkowo związać wstążką lub koloro-
wą rafią. 

Gotowe dzieła dadzą dziecku wiele 
radości i satysfakcji. Będzie mogło 
ozdobić nimi swój pokój i stworzyć 
osobistą galerię albo dać w prezen-
cie np. dziadkom. 

http://ciachbajera.com/7632/bukiet-z-jesiennych-lisci-/ 

https://czasdzieci.pl/pliki/rod_obr/f_rr_3697_2a844.jpg 

M.S 



 

 

  Ćwiczenia logopedyczne są niezwykle ważne z punktu 
widzenia usprawniania motoryki narządów mowy (języka, 
warg i podniebienia), ale również kształtowania świadomości 
dziecka w wykonywaniu poszczególnych ruchów i położeniu 
poszczególnych narządów mowy. 
 
Kilka ważnych zasad: 
 ćwiczenia powinny być wykonywane dokładnie i powoli, 

czas trwania i liczba powtórzeń powinny być dostosowane do 
indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka, 

 dobrze jest, przynajmniej na początku, wykonywać je przed lu-
strem, aby dziecko obserwowało ułożenie swoich narządów 
artykulacyjnych, 

 gdy dziecko nie potrzebuje już kontroli wzrokowej, do niektó-
rych ćwiczeń można wykorzystać każdą okazję (spacer, długie 
zakupy, podróż, itp.), 

 w pracy z małym dzieckiem warto wykorzystywać jego natural-
ną i podstawową formę aktywności, jaką jest zabawa i w takiej 
właśnie formie prowadzić ćwiczenia, 

 aby zmotywować dziecko do regularnych, nierzadko trudnych 
dla niego, ćwiczeń należy pamiętać o chwaleniu, nawet jeśli 
na początku nie wykonuje ich precyzyjnie. 

 
A teraz już kilka propozycji: 
 
Ćwiczenie oddechowe - „Jesienny wiatr”: 
Przygotowujemy jesienne listki (małe kawałki krepiny, kolorowego papieru), 
kładziemy je na otwartej dłoni. Prosimy by dziecko nabrało powietrze nosem 
i delikatnie dmuchało (wypuszczało powietrze ustami) na listki, by te poru-
szały się - „tańczyły na jesiennym wietrze”. Następnie prosimy, by ponownie 
nabrały powietrza, ale tym razem szybko i mocno dmuchnęły, by listki spa-
dły z dłoni - „spadły z drzewa”. 
Dzięki temu ćwiczeniu utrwalamy prawidłowy tor oddechowy oraz wydłuża-
my fazę wydechową.   



 

 

 

Ćwiczenie artykulacyjne - „Przyjęcie u wiewiórki Frani”: 
 
Opowiadamy dziecku historyjkę o wiewiórce prosząc o 
uważne słuchanie i wykonywanie ćwiczeń. 
 
Frania budzi się i przez chwilę próbuje sobie przypo-

mnieć, jakie miała plany (robimy z warg dzióbek i ru-

szamy nim na boki). 

Przecież miałam urządzić przyjęcie! - wykrzykuje z radością Frania. - Ale jaki tu 

bałagan.... Muszę najpierw posprzątać – decyduje wiewiórka, po czym zaczyna 

zamiatać ogonem całą swoją dziuplę (wyobrażamy sobie, że język to ogon wie-

wiórki Frani, a jama ustna to jej dom: zamiatamy językiem podłogę, sufit, ścia-

ny). 

Trzeba policzyć, ilu przyjdzie gości (wspólnie ustalamy liczbę) i dla każdego z 

nich rozłożyć serwetkę na stole (robimy koci grzbiet tyle razy, ilu spodziewamy 

się gości). 

Frania przygotowuje dla wszystkich baloniki (robimy baloniki). 

Każdy z zaproszonych otrzyma też gwizdek – rurkę (układamy język w rurkę). 

Gdzie są ci goście? Wszystko gotowe, a ich ciągle nie ma! Rozejrzyjmy się z 

Franią dookoła (oblizywanie otwartych ust czubkiem języka dookoła). 

W końcu przyszli! Wiewiórka wita ich serdecznie (uśmiechamy się i przesyłamy 

buźki dla każdego gościa z osobna). 

Po szalonych tańcach wszyscy zaproszeni są na pyszny poczęstunek (okrężne 

ruchy żuchwy przy zamkniętej buzi – naśladowanie jedzenia). 

O tym przyjęciu przez całą jesień będzie opowiadał cały las! 

Wytłumaczenie niektórych określeń: 
- „koci grzbiet”: opieramy czubek języka o dolne dziąsła, a masę języka wypy-
chamy do przodu jamy ustnej. Język układa się w garb. 
- „Baloniki”: wypychanie policzków powietrzem. 

Życzę miłej zabawy! E.D 



 

 

Można z całą pewnością stwierdzić, że jesień to 

przepiękna i magiczna pora roku. Szczególnie 

jest to widoczne  w warszawskich parkach, 

gdzie spacery, dzięki którym można podziwiać 

polską złotą jesień, cieszą się ogromną popular-

nością.  

Takich miejsc jest wiele. Jednym z nich jest park 

Ujazdowski, gdzie można wybrać się z najmłod-

szymi. Znajdziemy 

tam odnowiony 

plac zabaw, który 

zachwyci nie tylko 

dzieci, ale  

i dorosłych. Plac 

jest podzielony na pięć części,  co daje pewność, 

że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. 

Obiekt jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 1 

do 14 roku życia. Sporym atutem jest fakt, iż 

większość elementów konstrukcyjnych wykona-

nych jest z tworzyw naturalnych, takich jak 

drewno, polne kamienie, piasek.  

Ciekawą atrakcją, będącą częścią placu, jest tak-

że ścieżka sensoryczna, która pozwala na rozwój 

zmysłów u naszych  najmłodszych. Ponadto, 

znajdziemy tam ścianki wspinaczkowe o różnym 

stopniu zaawansowania. Dużym atutem są także 

ławki, na których rodzice mogą swobodnie od-

poczywać mając na oku swoje pociechy.  

  Kolejnym miejscem, który zachwyci nas 

jesienią jest Ogród Saski. Jego piękno, szczegól-

nie uwidacznia się obecną porą roku. Znaleźć 

tam można fontannę Marconiego, barokowe 

rzeźby czy pomniki. Ciekawym elementem jest 

także zegar słoneczny, który w pogodne dni jest 

świetną atrakcją nie tylko dla najmłodszych. Po-

nadto w ogrodzie znajduję się plac zabaw, który 

umili czas dzieciom.  

 Urokliwym miejscem w jesienne popołu-

dnia okazać się może Dolinka Służewiecka, w 

której spotkać możemy jeże, kaczki, ptaki. Jest 

to miejsce wyjątkowe, gdyż możemy pospacero-

wać wzdłuż Potoku Służewieckiego oraz odwie-

dzić Służewiecki Dom Kultury. Wewnątrz niego 

nasze pociechy mogą zobaczyć zagrodę z kozami 

czy edukacyjny ogród warzywny. Jest to rewela-

cyjna atrakcja na jesienne popołudnia. Nieba-

wem w Dolince Służewieckiej ma powstać natu-

ralny plac zabaw, który zbudowany będzie głów-

nie z drewna, kamyków czy pędów wierzbowych 

tworząc różnego rodzaju kryjówki, tunele dla 

najmłodszych.  

„Piękna Polska jesień w Warszawskich Parkach” 

P.K 



 

 

 

 Na obiad, na śniadanie i do kawy 
czyli pyszności  z dyni. 

 
 Jesienną porą warto sięgnąć po skarby, jakie daje nam ta pełna ciepłych 
barw pora roku. Mówię tutaj o dyni, którą można przyrządzić na wiele sposobów. 
Dynia z dzieciństwa kojarzy mi się, tylko jedynie jako dodatek do zupy mlecz-
nej...niestety nie zawsze miałam na nią ochotę. Okazuje się, że z dyni można 
„wyczarować” dużo więcej rożnych przysmaków.  Ja chciałam zaproponować zu-
pę, prostą i szybką, z możliwością różnego jej do smakowania według potrzeby i 
gustu. Placuszki słodkie polecając je na śniadanie, kolację czy jako słodką przeką-
skę. Nie zabraknie też przepisu na ciasto do kawy lub herbaty. . Wszystkie trzy 
przepisy: na zupę, placki oraz ciasto przygotowałam na bazie z dyni czyli puree z 
dyni. A zapas puree z dyni już gromadzę w zamrażalce. Chcę mieć możliwość 
przyrządzenia dyniowych pyszności w późniejszym również czasie. Przepis na 
ciasto oraz placki zaczerpnęłam ze strony https://ciastkozercy.pl. Zupa jest według 
mojego pomysłu:) 

Puree z dyni 
 Umyłam pokroiłam w półksiężyce i wy-
drążyłam pestki. Nie obieramy. Półksiężyce mogą 
mieć grubość od 3-5cm, u mnie miały 5 cm. Przy 
tak twardej skórce dyni, kawałki za każdym ra-
zem wychodziły innej grubości;) 

 Wykładamy blachę papierem do piecze-
nia i układamy kawałki dyni. Pieczemy w tem-
peraturze 180 stopni ok. 15-30 minut w zależ-
ności od grubości pokrojonej dyni. Można 
sprawdzać drewnianym patyczkiem czy dynia 
już jest gotowa.  Upieczoną dynię odsta-
wiamy do przestudzenia. Kiedy już ostygnie 
wyskrobujemy  upieczony miąższ łyżką. Ca-
łość miksujemy w blenderze. Puree powinno 
mieć  konsystencję gęstego jogurtu. Jeśli masa 
jest zbyt gęsta można dodać kilka łyżek wody.  
  Puree z dyni można przechowywać w 
lodówce ok. 5 dni. Ja od razu zamroziłam 
większą ilość, aby nie tracić na świeżości pro-
duktu. 

https://ciastkozercy.pl/puree-z-dyni/ 

Zupa krem z dyni 
Zupa dyniowa dla mnie musi mieć konsystencję kremu i 
taką lubię. Pomyślałam też że musi być też treściwa i roz-
grzewająca. Oczywiście z tymi przyprawami trzeba uwa-
żać. Warto zrobić wersję łagodniejszą dla dzieci lub wte-
dy jak sami nie lubimy ostrych przypraw, ja lubię:) 
 
Składniki: 

ok 400g puree z dyni, 
bulion wcześniej przygotowany lub taki przyrządzony 

na kostce (taki na szybko:)) ok 1,5 -2litry, 
3 niewielkie marchewki, 
4-5 niedużych ziemniaków, 
cebula, 
czosnek, 
sól, 
curry, 
papryka słodka, 
imbir korzeń lub przypra-

wa sucha, 
śmietana 18 % lub mleko 

kokosowe. 
Do przygotowanego wcześniej bulionu wrzuciłam pokro-
jone w kostkę ziemniaki i marchew,  tak aby szybciej się 
ugotowały. Imbir obrany włożyłam do bulionu 
w kawałku. Można również dodać posiekanego w ko-
steczkę, wtedy nie trzeba wyjmować, a zupa jest bardziej 
rozgrzewająca. Imbir w kawałku wyciągamy przed blen-
dowaniem.  Pokroiłam cebulę i czosnek i na masełku ze-
szkliłam na patelni. Czosnek i cebulkę wrzuciłam do ugo-
towanych ziemniaków i marchewki w bulionie. Do cało-
ści dodałam puree z dyni. Zblendowałam tak, aby uzyskać 
gładką konsystencje. Następnie doprawiłam curry, słodką 
papryką i solą. Na koniec zaprawiłam wszystko śmietaną. 

https://ciastkozercy.pl/
https://ciastkozercy.pl/puree-z-dyni/


 

 

 

Słodkie placuszki z dyni 
Pyszne placuszki po-
lecam na śniadanie, 
obiad i na przekąskę. 
U mnie w domu znik-
nęły momentalnie. 
Nawet mąż który nie 
jada tego typu specjałów przyznał, że  wyszły bar-
dzo dobre:) 
Składniki:1 szklanka mąki (można użyć pełno-
ziarnistej),1 łyżeczka proszku do pieczenia,100 
g  puree z dyni (około 0,5 szklanki),0,5 szklanki 
maślanki lub jogurtu naturalnego (ja użyłam jo-
gurtu greckiego), 
1 jajko, 
3 łyżki oleju, 
3 łyżki cukru ( ja użyłam trzcinowego), 
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii lub cukier wanilio-
wy. 
Do pierwszej miski wsypałam i wymieszałam ze sobą 
suche składniki, czyli mąkę, proszek do pieczenia, cukier 
i cukier waniliowy. W drugiej misce wymieszałam ma-
ślankę, jajko, olej i purée z dyni. Połączyłam wszystkie 
składniki i wymieszałam do uzyskania jednolitej konsy-
stencji. Nakładałam na patelnię około 2 łyżek ciasta na 
jeden placuszek, pieczemy z obydwu stron na rumiany 
kolor. Placuszki można podawać z syropem klonowym, 
miodem lub posypać cukrem pudrem. Same też smakują 
wyśmienicie:) Smacznego:) 

Ciasto z dyni 
Ciasto wyszło delikatne, puszyste i wilgotne. Ponadto ja 
dodałam do przepisu krem, który idealnie pasuje do tego 
specjału z dyni. Ciasto w sam raz do kawy lub herbaty na 
chłodniejsze,  jesienne i miejmy nadzieje, że słoneczne 
popołudnia;) 
Składniki ciasto: 

2 szklanki mąki, 
3/4 szklanki cukru, 
1 kostka masła (200 g), 
3 jajka, 
1 szklanka puree z dyni (ok. 200 g), 
1 łyżeczka cynamonu lub przyprawy do piernika, 
2 łyżeczki cukru waniliowego, 
1 łyżeczka proszku, 
1 łyżeczka sody oczyszczonej. 

Składniki krem: 
Serek śmietanowy( ja użyłam łaciatego), 
2 łyżki masła, 
3 łyżki cukru pudru 
skórka cytrynowa, pomarańczowa lub zapachy cytry-

nowy lub pomarańczowy. 

Przygotowanie ciasta rozpoczęłam od zmiksowania ma-
sła z cukrem i cukrem waniliowym. Masło powinno mieć 
temperaturę pokojową. Do zmiksowanej masy dodałam 
po jednym jajku i zmiksowałam. Następnie dodałam pure 
z dyni. Konsystencja na tym etapie jest lekko grudkowata, 
nie należy się tym przejmować. 
 Suche składniki wymieszałam w oddzielnej misce. 
Mieszamy mąkę, cynamon, proszek do pieczenia i sodę 
oczyszczoną. Po wymieszaniu łączymy składniki, suche 
dodajemy do mokrych. Miksujemy krótko, tylko do połą-
czenia się składników. 
 Przygotowujemy tortownicę o średnicy 20cm, mo-
że być również forma na tartą. Rozgrzewamy piekarnik 
do 180 stopni. Gotową masę na ciasto przekładamy do 
formy wyłożonej papierem i pieczemy ok godzinę. Warto 
sprawdzać drewnianym patyczkiem i oceniać czy ciasto 
już jest gotowe. 
 Upieczone i wystudzone ciasto można posypać 
cukrem pudrem lub prze-
łożyć kremem. Ja tak zro-
biłam i wyszło pysznie:) 
Zblendowałam serek śmie-
tanowy, masło i  cukier 
puder. Dodałam skórkę 
z cytryny i wymieszałam 
składniki ponownie. Prze-
kroiłam ciasto wzdłuż 
i posmarowałam masą. Dla mnie to ciasto dyniowe jest 
hitem i na pewno nie raz zagości w moim domu 
 Z punktu widzenia pedagogicznego i wycho-
wawczego, warto wspólnie przygotowywać potrawy. 
Dlaczego? Wspólnie spędzamy czas, poświęcamy 
dziecku uwagę, dziecko uczy się odpowiedzialnych 
czynności, poznaje rożne konsystencje, smaki i zapa-
chy, wiele jeszcze można wyliczać plusów. Ciasto naj-
lepiej sprawdza się w tej roli. Dziecko przesypuje, do-
sypuje i wącha co pozytywnie wpływa na rozwój zmy-
słów. Jest to też dobry czas na zacieśnienie więzów ro-
dzinnych Dziecko jednocześnie czuje się ważne i ma 
poczucie realizacji ważnego zadania. Jest to też dobra 
zabawa i nauka. 
 Moja córka kiedyś podczas przygotowywania 
pierogów wykorzystała okazję, gdy rozsypała się mą-
ka na czarnym blacie. Narysowała paluszkiem piękne 
słoneczko. Zdjęcie słoneczka umieściłam na pierwszej 
stronie mojej książki kucharskiej. Gotujcie, pieczcie 
razem i spędzajcie ze sobą dużo radosnego czasu. 
Gorąco i jesiennie pozdrawiam:) 

J. B 
 



 

 

Kącik Języka Angielskie-

Grając w grę „Atumn—Spy game” nie tylko poćwiczymy spo-
strzegawczość i  przeliczanie obiektów, ale także poznamy 
nowe słówka. 



 

 



 

 

Mamo, Tato  Pobawmy się ! - gry , zabawy , łamigłówki 

 

Dyktando graficzne. 

Pomaluj podane pola na właściwe kolory. Co powstało? 



 

 

 

 

 

 

Narysuj po śladzie. 

https://i.pinimg.com/originals/ba/ec/a8/baeca83404ebed1bac03a9a3253b1346.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/ba/ec/a8/baeca83404ebed1bac03a9a3253b1346.jpg


 

 

 

Jaki obrazek będzie następny? Uzupełnij rytm. 

https://i1.wp.com/eduzabawy.com/wp-content/uploads/2017/08/jesienny-zeszyt-cwiczen-do-druku13.jpg?fit=850%2C1100&ssl=1 

https://i1.wp.com/eduzabawy.com/wp-content/uploads/2017/08/jesienny-zeszyt-cwiczen-do-druku13.jpg?fit=850%2C1100&ssl=1


 

 

„Rysowanie na dywanie”  

w grupie I  

Dzieci z grupy II poznają dary jesieni 
Zajęcia dydaktyczne w grupie III 

„Pani Jesień” w wykonaniu 

 przedszkolaków z grupy IV 

Żaby grupa V skonstruowały swoją 
własną grę planszową by rozwijać 
zdolności matematyczne  

Jesienna galeria grupy VI 

Jeże i ludziki z szyszek przedszkolaków  z grupy VIII 



 

 

Przedszkolaki z grupy VIII zamienili się w 
badaczy przyrody i sprawdzili, jakie drze-
wa rosną w pobliżu. 

Realizując projekt ogólnopolski Eko-Ludek   
przedszkolaki z grupy IX stworzyły zasady 
wg których powinien postępować obroń-

Dzień Przedszkolaka w grupie X 

Kącik przyrody przedszkolaków grupy XI Dzień Chłopaka  w grupie XII 



 

 

 
 W grupie XIII  przedszkolaki 
realizując tematy związane z 
bezpieczeństwem dzieci wy-
konały makietę pt. ,, Ulica''.  

Drzewka 3d  w wykonaniu  

przedszkolaków z grupy XIV 

Jesienny spacer  przedszkolaków z grupy XV 

Warsztaty kulinarne w grupie XVI 
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