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Konkurs - PaŸdziernikowa kolekcja

      To kolekcja piêknych, kolorowych liœci. Ka¿dy z Was mo¿e je zebraæ     

w parku, w lesie, zasuszyæ w ksi¹¿ce albo miêdzy starymi gazetami. Czy 

umiecie rozpoznaæ z jakiego drzewa pochodz¹? Wybierzcie piêæ ró¿nych 

liœci z waszej kolekcji, naklejcie na karton, wspólnie z Rodzicami napiszcie  

z jakiego drzewa spad³y i przy jakiej okazji zosta³y zebrane (wycieczka do 

lasu, wyjœcie do parku, a mo¿e gdzieœ w górach w trakcie spaceru). 

Przynieœcie pracê do swojej grupy przedszkolnej. Najpiêkniejsze prace 

zostan¹ nagrodzone, czeka na nie 15 ciekawych ksi¹¿eczek. Konkurs trwa 

do 31 paŸdziernika 2011 r.

Ciekawostki

11 listopada 1918 roku.
By³ to niezwyk³y dzieñ dla Naszej Ojczyzny. Wtedy to w³aœnie po 123 latach 

niewoli, odzyskaliœmy niepodleg³oœæ. Dzieñ ten czcimy jako Narodowe 

Œwiêto Niepodleg³oœci. Z tym dniem ³¹czy siê nazwisko naszego 

znakomitego rodaka marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Zorganizowa³ on 

Legiony Polskie - wojsko, które pod jego wodz¹ przynios³o narodowi tak 

d³ugo oczekiwan¹ wolnoœæ.
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UWAGA

      Zapraszamy grupê starszaków "Je¿yki" do wspólnego redagowania 

gazetki "Weso³e Przedszkolaki". Zostañcie naszymi reporterami.
      Czy umiecie popatrzeæ na otaczaj¹cy Was œwiat - dom, podwórze, 

przedszkole, ulicê, miasto "okiem reportera"? Czy umiecie dostrzec w nim 

wa¿ne, interesuj¹ce, intryguj¹ce, zabawne wydarzenia, o których warto 

powiedzieæ innym? Czy umiecie opisaæ je w taki sposób, aby Wasi m³odsi 

koledzy i kole¿anki z zaciekawieniem o nich przeczytali?
      Je¿eli tak, to spróbujcie! (razem z Wasza Pani¹ - Madzi¹).
Najlepsze prace zostan¹ zamieszczone w nastêpnym numerze Weso³ych 

Przedszkolaków. Do zobaczenia za miesi¹c.
A wiêc, miejcie oczy otwarte!
¯yczymy Wam Powodzenia!

Zespó³ Redakcyjny



Pierwszy Listopada

      Œwiêto Wszystkich Œwiêtych obchodzone jest od bardzo dawna. W tym 

dniu odwiedzamy cmentarze i wspominamy naszych bliskich zmar³ych.    

Na mogi³ach, zapalamy œwieczki i znicze. Przynosimy te¿ na cmentarze 

doniczki z chryzantemami, które jako ostatnie tak wspaniale kwitn¹ przed 

zim¹. Ich obecnoœæ na grobach œwiadczy o tym, ¿e wci¹¿ pamiêtamy           

i kochamy naszych bliskich, którzy od nas odeszli.

Aktualnoœci

      Grupa "¯abek" i "Je¿yków" bra³a udzia³ w sprz¹taniu œwiata które mia³o 

miejsce w dniu 19 wrzeœnia 2011 r.
      Ochrona Ziemi i m¹dre wykorzystywanie jej bogactw naturalnych, to 
sprawa wszystkich ludzi. Cz³owiek jest czêœci¹ przyrody, nie mo¿e bez niej 
¿yæ, dlatego nie powinien jej niszczyæ, ale zaprzyjaŸniæ siê z ni¹ i o ni¹ 
dbaæ. Spróbuj pos³uchaæ bicia serca drzew, pulsu ziemi, szumu wody, 
œpiewu ptaków. Zastanów siê ile mo¿esz straciæ, gdyby tego wszystkiego 
zabrak³o.
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Opracowa³a Wanda Szyd³owska
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CHRYZANTEMA

      By³o to dawno, dawno temu. W dalekiej Japonii ¿y³a dziewczynka 
imieniem Kuniko, która nade wszystko kocha³a kwiaty i ka¿da chwilê 
spêdza³a wœród nich w ogrodzie. Pielêgnowa³a je starannie, podlewa³a 
codziennie i œpiewa³a przy tym œliczne piosenki wierz¹c, ¿e kwiaty je s³ysz¹. 
Tak mija³y lata. Ma³a Kuniko wyros³a na piêkn¹ dziewczynê i pokocha³a 
ch³opca, Toszito, za którego mia³a wyjœæ za m¹¿. Pewnego razu, gdy 
Kuniko siedzia³a w ogrodzie, ukaza³a siê jej maleñki cz³owieczek ze 
œmieszn¹ spiczast¹ bródk¹.
- Jestem Mêdrcem Kwiatów - wyjaœni³ cz³owieczek. - Chroniê je od z³ego,   
a tak¿e s³u¿ê pomoc¹ tym, którzy kochaj¹ kwiaty. Przyby³em, aby nagrodziæ 
ciê za tak starann¹ opiekê nad kwiatami i za twoj¹ dobroæ. Jakie masz 
¿yczenie? Powiedz, a spe³niê ka¿de.
- Proszê niech mój ukochany Tosziro ¿yje wiele, wiele lat w spokoju              
i szczêœciu - powiedzia³a Kuniko.
Mêdrzec uœmiechn¹³ siê serdecznie do zarumienionej dziewczyny.
- Tosziro bêdzie ¿y³ tyle lat szczêœliwie, ile p³atków bêdzie mia³ kwiat, który 
teraz wybierzesz!
To mówi¹c znikn¹³ równie tajemniczo, jak siê pojawi³.
Kuniko stanê³a wœród swoich kwiatów bezradna. Który powinna wybraæ? 
Rumianki mia³y za ma³o p³atków, œliczne dalie te¿ nie zadowoli³y 
dziewczyny. Ani cudnie pachn¹ce ró¿e... Nagle wzrok jej pad³ na piêkny, 
du¿y goŸdzik... - i pewna myœ przysz³a jej do g³owy. Wyjê³a z g³osów d³ug¹, 
cieniutk¹ szpilkê i zaczê³a delikatnie rozcinaæ ka¿dy p³atek na wiele czêœci. 
I o dziwo pod dotkniêciem rêki dziewczyny kwiat zacz¹³ rosn¹æ. Rozciête 
p³atki wyd³u¿a³y siê, poszerza³y, zwija³y i by³o ich tak du¿o, ¿e policzyæ by³o 
trudno.

      Ludzie ten kwiat zrodzony z mi³oœci 
nazwali chryzantem¹ i mówi¹, ¿e 
p³atków w chryzantemie jest du¿o 
wiêcej ni¿ sto.
      I mo¿e tak jest naprawdê?



C M I H E J S R C AY PA M Z I Ê C I A N N A R O T D E O M W E Y J

Z podanych wy¿ej literek, wykreœl s³owo CHRYZANTEMY i odczytaj nazwê 

miejsc, które nale¿y otaczaæ czci¹ i pamiêci¹.
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ZAGADK I

REBUSY

KOLOROWANK I



Humor

Pyta Jasiu kolegê:
- Czy widzisz ten las?
- Nie, drzewa mi zas³aniaj¹...

- Jasiu dlaczego chodzisz z brudnymi uszkami?
- Bo innych nie mam...
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Rebusy
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      Przedszkole Spo³eczne zaprasza wszystkie chêtne dzieci na zajêcia 

plastyczne o charakterze warsztatowo - edukacyjnym, dostosowane do 

wieku uczestników, ich mo¿liwoœci percepcyjnych, aktywnoœci i sposobów 

interakcji z otoczeniem.
      Zajêcia kó³ka plastycznego odbywaæ siê bêd¹ dwa razy w miesi¹cu, po 

zajêciach objêtych Podstaw¹ Programow¹, tj. ok. godziny 14.30, koszt: 16 z³.

Zapraszamy!
Monika Kowalik

Katarzyna Wilkosz-Grzeœkowiak

Redaguje zespó³:
Redaktor Naczelny gazetki: Ewa Dygoñ
Z-ca Redaktora Naczelnego: ¯aneta Gocyk i Magdalena Lubecka-Szpiech
Druk i DTP:
Art-Introl Anna Kwiatkowska
ul. Ks. Mroczka 146, 43-600 Jaworzno
www.art-introl.pl
Nak³ad 150 szt.
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To by³a bardzo interesuj¹ca wycieczka!

Dnia 22.09.2011 r. nasze przedszkolaki odwiedzi³y
Œl¹ski Ogród Zoologiczny w Chorzowie.

      Po weso³ej podró¿y stanêliœmy przed bram¹, przy której czeka³ ju¿ na
nas przewodnik. Widzieliœmy ró¿ne gatunki zwierz¹t, dzieciom najbardziej 
spodoba³y siê ma³e ma³pki, weso³o dokazuj¹ce na drzewach. Jedn¹ z ma³pek 
by³a nasza podopieczna ma³pka Sajmiri, któr¹ nasze przedszkole siê opiekuje.

    By³o s³ychaæ równie¿ kolorowe papugi, oraz ryczenie 
lwa. Dzieci by³y zachwycone. Razem z przewodnikiem 
zatrzymywaliœmy siê przy ka¿dym zwierzêciu, pan 
przewodnik krótko opisywa³ zwyczaje, sposób
i miejsce ¿ycia ka¿dego zwierzêcia. Dodatkow¹ 
atrakcj¹ by³o zwiedzanie Skalnej Kotliny Dinozaurów, 
gdzie znajduje siê kilkanaœcie naturalnej wielkoœci 
dinozaurów oraz model pracz³owieka. Czas bardzo 
szybko ucieka³, nawet siê nie spostrzegliœmy kiedy 
trzeba by³o wracaæ do przedszkola. 
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