
Jesienne liście 

Ewa Szelburg- Zarembina 

 

Z tym jesiennym wiatrem  

tańczą sobie liście,  

tańczą sobie tańczą  

czerwone złociście.  

 

Z tym jesiennym wiatrem  

odtańczą daleko,  

i nie skończą tańczyć,  

aż za siódmą rzeką.  

 

Aż za siódmą rzeką,  

Aż za siódma górą,  

Aż je śnieg przykryje  

Grubą, białą chmurą 

 Fot.: W. Ptak 

 

                  Fot.: W. Ptak 



Ciekawostki o jesieni 

Bociany, jaskółki i szpaki już dawno wyruszyły z Polski w podróż do ciepłych krajów, a z drzew zaczęły 

spadać kolorowe liście. To nasza piękna, złota polska jesień. 

Oto garść ciekawostek o tej kolorowej porze roku. 

 

 Niektóre gatunki ptaków opuszczają nas na zimę.  Często, nie znając miejsca przeznaczenia, lecą na 

południe. Korzystają w tym celu z ułożenia gwiazd i Słońca. Młode żurawie i gęsi w pierwszą, daleką 

podróż udają się wraz ze swoimi rodzicami, którzy pokazują swoim dzieciom trasę lotu. Ptakiem, który 

najbardziej kojarzy się z jesiennymi odlotami jest bocian, który zimę spędza w dalekiej Afryce.  

 

 Jesień to także pora, kiedy niektóre ptaki przylatują do Polski. Z północy i wschodu odwiedzają nas 

gile i jemiołuszki, które często zimą zaglądają do naszego przedszkolnego karmnika. 

 

 Jesień to pracowity czas dla wiewiórek i chomików. To zwierzęta, które gromadzą zapasy na zimę. 

Wiewiórka biega po lesie w poszukiwaniu orzechów i żołędzi, a także grzybów, które trafią do jej 

spiżarni. Chomik znalezione ziarno przenosi w torbach, które znajdują się z obu stron jego policzków. 

Zsypuje je do spiżarni, którą wykopuje w ziemi. Dzięki takim zapasom przetrwa każdą srogą zimę! 

 

 Jelenie, sarny, wilki i zające również przygotowują się do zimy. Jesienią zmieniają sierść na cieplejszą, 

a ich futro staje się jaśniejsze. Dzięki temu nie jest im straszny największy nawet mróz i śnieg. 

 

 Niektóre  zwierzęta całą zimę spędzą słodko śpiąc. Takim zwierzątkiem jest niedźwiedź, który zanim 

zapadnie w zimowy sen, musi jesienią dobrze się najeść. Zgromadzony tłuszcz chroni go przed 

głodem, ale też i mrozem. Na swoją sypialnię wybiera jamy pod korzeniami zwalonych drzew, które 

nazywamy gawrami.  

 

 Jesień to czas, kiedy z drzew spadają kolorowe liście. Na pewno każde dziecko zastanawia się dlaczego 

tak się dzieje. Otóż, drzewa również muszą przygotować się do zimy. W tym celu ściągają z liści do 

gałęzi, pni i korzeni soki, które przydadzą się im na wiosnę, kiedy będą budzić się do życia. Wraz 

z sokami chowa się również zielony barwnik liści. Drzewa przybierają wówczas piękne kolory: 

czerwony, żółty, pomarańczowy. Kiedy wszystkie soki drzewa ściągną głębiej, kolorowe listki opadają 

wirując na wietrze.  

 

 



Jesienna bajeczka dla przedszkolaka 

„Idziemy na grzyby” 

W domu było wielkie zamieszanie. Każdy czegoś szukał. Tato scyzoryka, mama okularów. 

- Marcinku, pamiętaj o koszyku - usłyszałem głos mamy. 

- Gdzie koszyk, ten z wikliny. Nigdzie go nie ma - mruczałem do siebie. 

- O to chyba ten - zawołała zadowolona Marta, która już od dłuższej chwili czekała na naszą rodzinkę. 

- Widzisz Martusiu u nas tak zawsze. Każdy czegoś szuka. Tym razem już chyba wszystko spakowane. Zaraz 

wychodzimy! Grzyby w lesie nie będą na nas czekać. Pierwsi grzybiarze już zapełniają koszyki. 

Las powitał nas porannymi trelami ptaków i świeżym zapachem choinek. Tatuś Marcina zawołał nas do siebie. 

- Pamiętajcie, zbierajcie tylko kurki i podgrzybki. Pozostałe grzyby przynoście do mojego koszyka. Sprawdzę 

czy są jadalne. 

Ruszyliśmy z Martą przodem, za nami mama. Pochód zamykał tato. 

- Spójrzcie, grzyby należy wykręcać niziutko, tuż przy ziemi. To bardzo ważne, dzięki temu nie niszczy się 

grzybni i za rok, dwa, znowu będzie co zbierać do koszyków. 

Wpatrywaliśmy się w ziemię powoli rozgarniając poszycie. Nasze kolorowe kalosze błyszczały zmoczone 

rosą. Marta szeptała coś pod nosem. Zaciekawiony cichutko podkradłem się do niej. 

- Cip, cip, cip - moje kureczki, pokażcie główeczki, cip, cip. 

Zdziwiony zapytałem. 

- Marta dlaczego mówisz cip, cip? Przecież szukamy grzybów a nie kur z piórami. 

- Cicho bo je spłoszysz! Ja zawsze z nimi rozmawiam. Wychylają kapelusze, a wtedy ja je cap! I do koszyka. 

Nagle spostrzegłem wielką kulę. Stanąłem jak wryty. Delikatnie dotknąłem jej palcem. Była chłodna 

i  wilgotna. 

- A gdybym mocno ścisnął rękę? - zanim pomyślałem... puf!! - biało - brązowy obłoczek pyłku z trzaskiem 

wydostał się z wnętrza i pomału osiadł na mojej głowie i ubraniu. 

- Ojej - krzyknąłem przerażony. 

Tymczasem Marta znalazła dużego podgrzybka. Uradowana biegła w moim kierunku. 

- Mój grzyb jest największy ze wszystkich. 

- O przepraszam, czy nie widziałeś mojego przyjaciela? Przed chwilą jeszcze tutaj był. 

- To przecież ja - odpowiedziałem starannie otrzepując ubranie. 

- Tak po głosie można cię poznać ale nie po wyglądzie - dorzuciła Marta udając, że mnie nie poznaje. 

- Chodźmy do rodziców, ale się zdziwią - dodała. 

Mama z tatą siedzieli pod konarem starego dębu i czyścili grzyby z trawy, piasku i igliwia. 

- W tym roku nie zabraknie grzybów na wigilijne potrawy - mówił tato. 

- Będę mogła często gotować zupę grzybową, którą tak lubicie - dodała mama. 

- Spójrz kogo Marta prowadzi za rękę! 

- Czy to nie Marcin? - rodzice wybuchnęli serdecznym śmiechem. 

Autor: Alicja Cholewa, „Przygody Marty i Marcina” 



Już wkrótce- 11 listopada w całym kraju będziemy obchodzić Święto Niepodległości. To najważniejsze święto 

państwowe w ciągu roku, obchodzimy je na pamiątkę 11 listopada 1918 roku, kiedy to nasza Ojczyzna 

odzyskała wolność po 123 latach niewoli. Tego roku obchody będą szczególne, związane ze 100- leciem 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. W naszym przedszkolu również przygotowujemy się do 

świętowania tej ważnej daty, to najlepsza nauka patriotyzmu i szacunku do polskich symboli dla 

przedszkolaków.  

 

 

 

„11 Listopada” 

Ludwik Wiszniewski  

  

Dzisiaj wielka jest rocznica 

jedenasty listopada. 

Tym co zmarli za ojczyznę 

hołd wdzięczności Polska składa. 

 

Im to bowiem zawdzięczamy 

wolność – polską mowę w szkole 

to, że tylko z ksiąg historii 

poznajemy dziś niewolę. 

 

Uroczyście biją dzwony 

w mieście flagi rozwinięto 

i me serce się raduje 

że obchodzę Polski święto. 

 

 

 

 

 



Krzyżówka z Mamą  i Tatą 

Zapraszamy Was do rozwiązania naszych jesiennych zgadywanek. Poproście Mamę lub Tatę 

o pomoc przy wpisywaniu haseł naszej krzyżówki. Miłej zabawy! 

 

1. Z ostrymi kolcami, nieduży to zwierz 

Nie bój się przedszkolaku, to przecież pan … 

 

2. Dla wiewióreczki to prawdziwa uciecha 

Gdy znajdzie pod drzewem brązowego …  

 

3. Gdy nadejdzie zbierania grzybów czas, 

Odwiedź z rodzicami kolorowy… 

 

4. Gdy w parku spadają pierwsze kasztany, 

To czas gdy za morze odlatują … 

 

5. Żółte, czerwone, a czasem złociste 

Spadają z drzewa kolorowe… 

 

6. Z wesołą minką na niebie świecące, 

Opalasz się w jego promieniach, to przecież … 
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Kolorowanka 

 

 

 

Źródło: www.e-kolorowanki.eu 

 



Wydarzyło się w naszym Przedszkolu… 

 

3 września 2018- Rozpoczęcie roku szkolnego 

W tym roku szkolnym do naszego przedszkola uczęszcza 187 przedszkolaków, które bawią się i uczą w ośmiu 

grupach. 

17 września 2018- „Cenne rady” 

Tego dnia nasze przedszkole odwiedzili aktorzy z Teatru Lalek „Bajka” z przedstawieniem „Cenne rady”. 

Przedszkolaki dowiedziały się jak zachować bezpieczeństwo na ulicy oraz gdzie szukać pomocy, gdy nie ma 

blisko ich rodziców. 

20- 21 września 2018- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

W tych dniach w naszym przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Nie zabrakło 

wspólnych gier, zabaw i konkurencji sportowych, w czasie których dzieci mogły udowodnić, że są 

prawdziwymi przedszkolakami. 

 

26-28 września 2018- Wystawa „Nasza Polska, Niepodległa 

2018” 

Przedszkolaki obejrzały wystawę prac plastycznych 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Czudcu, przygotowaną 

z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Dzieci z naszego przedszkola wykonały piękne 

prace związane z konkursowym hasłem- „Nasza Polska, 

Niepodległa 2018”. 

 

28 września 2018- U Księdza Proboszcza 

Tradycją naszego przedszkola jest wizyta u Księdza Proboszcza. 

Tego roku, korzystając z pięknej, jesiennej pogody, 

w odwiedziny udały się przedszkolaki starszaki. Ksiądz 

Proboszcz Antoni Kocoł przygotował dla przedszkolaków kosze 

pełne winogrona oraz słodkie niespodzianki. Po wizycie dzieci 

udały się na krótką modlitwę do Kościoła pw. Świętej Trójcy 

w Czudcu. 

 

 

 

1-2 października 2018- Naukobus 

Starsze przedszkolaki skorzystały z zaproszenia 

Gminnego Dyrektora Oświaty- Pani M. Skalskiej- 

Nieroda oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Zaborowie- Pani A. Rykała do zobaczenia Naukobusa, 

który pełni rolę nowoczesnego laboratorium. Dzieci 

wzięły udział w zabawach i eksperymentach przygotowanych przez zespół animatorów z Centrum Nauki 

Kopernik. Była to dla wszystkich wspaniała przygoda! 



10 października 2018- Dzień Drzewa 

W tym dniu w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Drzewa. Niezwykle ważne jest kształtowanie wśród 

dzieci postaw proekologicznych, a także zwiększanie ich świadomości dotyczącej ochrony środowiska. 

Przedszkolaki przygotowały wspólnie kolorowe prace przedstawiające drzewa, nie zapomniały również 

o kolejnych urodzinach naszego Kolczatka- drzewka posadzonego w przedszkolnym ogrodzie.  

 

10 października 2018-  Piknik integracyjny 

Rumiane jabłuszko- pod takim hasłem odbył się 

w naszym przedszkolu tegoroczny Piknik Integracyjny. 

To wspaniała okazja do wspólnych zabaw dzieci 

i rodziców w przedszkolnym ogrodzie. Piękna pogoda, 

muzyczne zabawy przy akompaniamencie pana Jacka, 

pyszna szarlotka i sok jabłkowy sprawiły, że dla 

wszystkich było to niezapomniane przeżycie. 

 

 

15 października 2018- Ewakuacja 

Uwaga! Ewakuacja! Tego dnia w naszym przedszkolu odbyła 

się próbna ewakuacja, która dzięki strażakom przebiegła 

bardzo szybko i sprawnie, a przedszkolaki mogły nabrać 

doświadczenia jak zachować się w sytuacji zagrażającej życiu. 

 

 

 

16 października 2018- Dzień Papieski 

Przedszkolaki w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na 

papieża udały się pod pomnik Jana Pawła II, by wspólnie 

pomodlić się i zapalić znicze.  

 

 

 

18 października 2018- Głośne Czytanie 

Tego dnia przedszkolaki udały się do Biblioteki Publicznej 

w  Czudcu, gdzie odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym 

głośne czytanie. Panie bibliotekarki przywitały dzieci 

z brudnymi buźkami, a to wszystko z okazji obchodzonego 

Światowego Dnia Mycia Rąk, który był obchodzony 

15 października. Dzieci przekonały się jak ważna w życiu jest 

higiena. 
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