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Echo Skrzatów 

 
                     

Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci! 
    Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt poinformować o wydaniu pierwszego numeru gazetki Samorządowego 

Przedszkola w Czernichowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie na nazwę 

naszej gazetki. Szczególnie gratulujemy Grzesiowi z gr. ,,Biedronki”, którego pomysł na tytuł gazetki spodobał się 

najbardziej!  

    W naszej gazetce będziemy dzielić się z Państwem różnymi aktualnymi wydarzeniami, informacjami 

dotyczącymi naszego przedszkola, ciekawostkami i anegdotami. Mamy nadzieję, że nasza gazetka przypadnie 

Państwu do gustu i znajdzie stałych i wiernych czytelników. 

    

W numerze m.in. : 

 Wydarzenia przedszkolne 

 100 lat śpiewamy… 

 Bezpieczna droga do przedszkola-artykuł 

 Anegdotki przedszkolne 

 Owoce i warzywa- źródło witamin- artykuł 

 Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato… 

 Jak zapobiegać nieprawidłowej wymowie dziecka?-artykuł 

 Zupa - krem  z dyni 

Opracowanie: Katarzyna Krząścik 

 

21 września  obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka 

23 września byliśmy na przedstawieniu teatralnym PSE Narodowego Teatru Edukacji 

,,Jak Rumcajs Cypiska uratował” 
23 września przywitaliśmy kalendarzową Jesień 
29 września w grupie ,,Żabek” obchodziliśmy Dzień warzywa zielonego, w grupie 

,,Biedronek” Dzień warzywa czerwonego  
30 września swoje święto obchodzili Chłopcy z tego powodu dziewczynki nie 

szczędziły im komplementów 
1 października obchodziliśmy Światowy Dzień Muzyki – dzięki projekcji 
multimedialnej poznaliśmy geniusza muzycznego Fryderyka Chopina                                                             

10 października będziemy obchodzić Światowy Dzień Drzewa 
14 października odbędzie się Pasowanie na Przedszkolaka  

 

(wrzesień/październik) 

 
Wszystkiego najlepszego 

Kochani Solenizanci! 
Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych 

kolegów 
i niezapomnianych przygód 

- życzą Dzieci 
i Pracownicy Przedszkola 

 

Grupa -Jagódki: 
Malwinki, Piotrusia, Mai, Ignasia 

Grzesia, Kubusia, Michałka, 
Karolka 

 

Grupa –Żabki: 
Wiktorka, Zuzi, Szymonka 
Nastusi, Damianka, Wikuni 

 

 

 
Grupa –Biedronki: 
Madzi, Oleńki, Amelki 

Piotrusia, Kingusi, Kacperka, 
Witusia 

 



 
 

 

 W tym numerze imiona na literki od  ,,A”’ do ,, B” 
 

Ada 
Opis: szlachetna, dostojna (germańskie) 

Zdrobnienia: Adusia, Adunia, Aduś 
Imieniny: 6 IV, 8 VI, 28 VII, 12 XII 

 

                                                      

Amelia 
Opis: w języku staroniemieckim imię to 

oznaczało pracowitą gospodynię lub 
dzielną obrończynię rodziny 

Zdrobnienia: Amelka, Amelcia, Amela 
Imieniny: 5 I, 30 III,20 IV 

 
 
 

Alan 
Opis: prawdopodobnie imię celtyckie, 

oznaczające tego, który jest zacny i zgodny 
Zdrobnienia: Alanek, Alanuś, Ali 

Imieniny: 14 VIII, 8 IX, 14 X, 25 XI 

 

Anastazja 
Opis: zmartwychwstała, wskrzeszona 

(greckie) 
Zdrobnienia: Nastka, Nastusia 

Imieniny: 27 II, 15 IV, 17 VIII, 28 X , 25 XII 
 
 
 

Aleksandra  
Opis: obrończyni ludzi (greckie), 

spopularyzowane przez  
H. Sienkiewicza w ,,Potopie”  

Zdrobnienia: Ola, Oleńka 
Imieniny: 20 III, 18 V 

Antoni 
Opis: imię pochodzenia łacińskiego, 
określającą osobę pochodzącą z rodu 

rzymskich  Antoniuszów 
Zdrobnienia: Antoś, Antek 

Imieniny: m.in. 17 I, 1 III, 25 VII,  
2 X 

 
Alicja 

Opis: angielskie zdrobnienie niemieckiej 
Adelajdy , imię słynnej bohaterki książek 

dla dzieci ,,Alicja w Krainie czarów” i 
,,Alicja po drugiej stronie lustra” 

Zdrobnienia: Ala, Alunia 
Imieniny: 18 V, 21 VI 

Bartłomiej 
Opis: syn oracza (armejskie) 
Zdrobnienia: Bartek, Bartuś 

Imieniny: 30 IV, 5 VII,24 VIII, 3 IX,  
11 XI 

 
 
 
 

            
Piosenka 

,,Małe czerwone jabłuszko”  
 

Małe czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z  gruszką.  

 

     Ref. Za rączki się trzymają 

     i w koło obracają (x2) 

     Małe czerwone jabłuszko, 

     tańczy dziś pod drzewem z gruszką  

                   
Ref. Jabłuszko podskakuje, 

a gruszka przytupuje (x2) 

Małe czerwone jabłuszko, 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką 

 

     Ref. W rączki klaszcze jabłuszko 

     razem z dojrzałą gruszką (x2) 

     Małe czerwone jabłuszko, 

     tańczy dziś pod drzewem z gruszką   

 

Ref. Biegną sobie dokoła,  

jabłuszko gruszkę woła (x2)    

Małe czerwone jabłuszko, 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką 
muz./sł. D. i K. Jagiełło 

 
 

Wiersz ,,Owoce”  
 

Wpadła gruszka do fartuszka, 
a za gruszką dwa jabłuszka, 

a śliweczka wpaść nie chciała, 
Bo śliweczka niedojrzała. 

autor nieznany 
 

Piosenka  
,,Ogórek wąsaty” 

 

1 . Wesoło jesienią w ogródku na 

grządce, 

Tu ruda marchewka tam strączek, 

Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty, 

A w kącie ogórek wąsaty. 

 

           Ref.: Ogórek, ogórek, ogórek,    

                Zielony ma garniturek,                                        

                I czapkę i sandały,                                             

               Zielony, zielony jest cały. 

 

2 . Czasami jesienią na grządkę w 

ogrodzie,      

Deszczowa pogoda przychodzi, 

Parasol ma w ręku, konewkę ma z 

chmur,          

I deszczem podlewa ogórki. 

 

             Ref.: Ogórek, ogórek, ogórek 
zespół Fasolki 

                                                             



 
 

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA   

    Początek roku szkolnego rozpoczął się na dobre.   
Wiele z nas odprowadza swoje dzieci  do szkoły i  

przedszkola.  Korzystamy ze środków komunikacji  
publicznej, z samochodu czy po prostu idziemy 
pieszo.  Podążmy codziennie tę samą drogą nie 

zawsze  i nie do końca uświadamiając sobie 
zagrożenia , na jakie narażone są nasze pociechy.  
Wychodzimy z założenia, że opieka i troska jaką je 

otaczamy jest gwarancją bezpieczeństwa. Nic 
bardziej mylnego!     
       Bezpieczeństwo na drodze , to wiedza ( a może jej brak), jaką dzieci posiadają na 

temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Im szybciej zaczniemy edukować nasze dzieci, 
tym lepiej. Dlatego też droga do przedszkola, szkoły , wyprawa rowerowa to świetne 
okazje, aby rozmawiać z dzieckiem na temat bezpieczeństwa na drodze. Na co zwracać 

uwagę?  

Rady dla Rodziców: 

� uczmy nasze dziecko poruszania się po chodniku prawą stroną, a w przypadku 

jego braku poruszanie się lewą stroną drogi 
� podczas poruszania się z dzieckiem po drodze , dokładnie i zrozumiale 

wyjaśniajmy i demonstrujmy przechodzenie przez jezdnię w  wyznaczonych 

miejscach 
� uczmy dziecko, że nie wolno bawić się na jezdni i w jej okolicach! 
� pamiętajmy, żeby dziecko zawsze widoczne było na drodze i nosiło odblaski -

dzieci do 15 r. ż. zobowiązane są do ich posiadania w widocznym miejscu 
 ( Kodeks Drogowy art.43 ust.2 ) 

� pamiętajmy, że dzieci w wieku do 7 lat mogą korzystać z drogi tylko pod opieką 

osoby, która osiągnęła wiek, co najmniej 10 lat  
� po zmroku dziecko ubrane w stosowne kolory widoczne jest z odległości ok. 20 

m , a przy zastosowaniu elementów odblaskowych widać je z odległości 150 m 
� korzystajmy z auta w sposób odpowiedzialny. Pamiętajmy, że zachowanie 

dziecka , często bywa trudne do przewidzenia 

� uczmy zapinania pasów w samochodach. Dziecko o wzroście mniej niż150 cm 

podróżuje w foteliku bezpieczeństwa! Dziecko o wzroście przekraczającym 150 
cm może podróżować na pierwszym siedzeniu auta bez specjalnego fotelika. 
Kolejny zapis dopuszcza możliwość przewożenia na tylnym siedzeniu bez 

fotelika dzieci, które mierzą minimum 135 cm, ale warunkiem jest zapięcie 
dziecku pasów.  

� uczmy dziecko jeżdżenia na rowerze w kasku i ochraniaczach (zalecane),  

rowerze wyposażonym w sprawne oświetlenie, w dzwonek oraz hamulce i po 
ścieżkach rowerowych! 

� uczmy nasze dzieci , jak się nazywa, gdzie mieszka, ale i tego komu może 

przekazać te informacje, np. w sytuacji gdy się zgubi 
� warto uczyć nasze dzieci numerów alarmowych  
� chwalmy dzieci za właściwe i bezpieczne zachowanie się na drodze 

Najważniejszą rzeczą jaką możesz dać swojemu dziecku jest własny dobry 
przykład. 

 
Materiały -Kodeks Drogowy 

         
Podczas zabawy chłopiec mówi: 
 -Wie Pani, że moja Babica potrafi               
   wyjąć zęby, a ja nie potrafię?           

 
Pani pyta dziewczynki: 
- Co narysowałaś? 
Dziewczynka odpowiada: 
-BOBO 
Pani pyta dalej: 
-A, co to jest BOBO? 
Dziewczynka odpowiada:  
-TAKIE WIELKIE COŚ!        

 

 
 

 



 
 

OWOCE I WARZYWA – ŻRÓDŁO WITAMIN  
 
  Jesień to wspaniała pora na spożywanie przez 
dzieci świeżych owoców i warzyw. Nie tylko 
pięknie wyglądają i pięknie pachną, ale przede 
wszystkim są smaczne i posiadają mnóstwo 
cennych minerałów i witamin potrzebnych 
dzieciom dla prawidłowego rozwoju.   
   Nieprawidłowa dieta , nadmiar słodyczy, 
chipsów, napojów gazowanych powoduje 
trudności w koncentracji uwagi i wzmaga 
nadpobudliwość ruchową. Ponadto wpływa 

negatywnie na proces uczenia się i zapamiętywania. 
Dlatego ważne jest podawanie dziecku 5 porcji warzyw, owoców lub soku dziennie. 
                        

Jakie warzywa i owoce podawać dziecku? 
  

� JABŁKA– zawierają witaminy: C, A, B1, B2, PP i B3.Witaminy chronią przed 
zbyt wczesnym starzeniem się, regulują wszystkie procesy życiowe, pomagają 
w walce z infekcjami.  

� GRUSZKI– zawierają witaminy A, B, B6,mająnieco wyższą niż jabłka zawartość 
węglowodanów, białka i błonnika. Zawierają dużo potasu, magnezy, żelaza i 
kwasu foliowego. 

� ŚLIWKI – witaminy A i B, regulują trawienie, chronią przed wolnymi 
rodnikami, zapobiegają rozwojowi nowotworów, a nawet poprawiają humor. 
Dlatego warto jeść śliwki świeże, suszone oraz w postaci dżemów i kompotów.  

� MALINY- zawierają witaminy B2, C, PP, prowitaminy A, sole mineralne , kwasy 
organiczne . Posiadają właściwości przeciwgorączkowe  i działanie 
przeciwnowotworowe.                                                                                                    

� MARCHEWKA- korzeń marchwi zawiera odżywcze cukry-węglowodany, m.in. 
sacharozę i glukozę, białko, liczne karoteny, olejek lotny, witaminy B1 i B2, B6, 
C, E, H, K, PP oraz wapń, żelazo, miedź i fosfor, a także pektyny.   

� BURAKI - zawierają    oprócz dużej ilości witaminy C, B1, karotenu i witaminy 
P, wiele makro- i mikroelementów; jest w nim dużo wapnia, magnezu, sodu, 
potasu oraz dwa rzadkie metale: rubid i cez. Ten skład chemiczny buraków ma 
bardzo duże znaczenie w   zwalczaniu nowotworów.  

� POMIDORY - zawierają witaminy C, E, B, PP, K, mikroelementy (potas, wapń, 
magnez , żelazo) ponadto pomidory wzmacniają odporność i przyspieszają 
gojenie się ran, wzmacniają wzrok, działają korzystnie na układ nerwowy 

www.fundacjawybieramzdrowie.pl 
poradnik dla rodziców  

W tej rubryce będą  proponowane zwroty i słówka do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem.
   
 

 

 

Hello! (heloł)- Cześć! Witaj!  
Bye - bye (bajbaj) -Do widzenia!     
Thank you (fenk ju) –Dziękuję       
 

red (red)- czerwony 

blue (blu)- niebieski 
yellow (jeloł)- żółty 
green (grin) – zielony 

                    opr. p. A. Banach 
 

,,Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze,  

dorosły żartuje, a dziecko błaznuje,  

dorosły płacze, a dziecko się maże i beczy,  

dorosły jest ruchliwy, dziecko wiercipięta,  

dorosły smutny, a dziecko skrzywione,  

dorosły roztargniony, dziecko gawron, fujara.  

Dorosły się zamyślił, dziecko zagapiło.  

Dorosły robi coś powoli, a dziecko się guzdrze.  

Niby żartobliwy język, a przecież niedelikatny.”            

Janusz Korczak 

Z okazji Dnia Nauczyciela najserdeczniejsze życzenia dla  

Pani Dyrektor Elżbiety Galos, całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich 

pracowników Obsługi, wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu 

oraz tego , aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego celu. 



 
 

Jak zapobiegać nieprawidłowej 
wymowie dziecka? 

Warunkiem poprawnej wymowy dziecka jest  
wysoka sprawność aparatów mowy: oddechowego, słuchowego, artykulacyjnego i 

fonacyjnego. Mowa dziecka powinna być zrozumiała nie tylko dla mamy i reszty 
domowników, ale także dla obcych osób. Nie zawsze jednak dostrzegamy 
nieprawidłowości w mowie swoich dzieci. Co powinno nas niepokoić? Na co należy 

zwrócić uwagę? 
 
Wiek niemowlęcy i po niemowlęcy: 
 

� dziecko już od pierwszego dnia po narodzinach karmione piersią lub butelką 
prawidłowo uczy się oddychać przez nos 

� potem przyzwyczajajmy  dziecko do picia z kubka, posługiwania się łyżeczką, 
żucia i gryzienia pokarmów. Zwracajmy uwagę , aby wprowadzać twarde 
pokarmy, a nie tylko rozdrobnione lub zmiksowane .Tego typu czynności 
prowadzą do wykształcenia u dziecka prawidłowego zgryzu i nawyku 
połykania. 

� zrezygnujmy z butelek i smoczków w 2 roku życia. Takie postepowanie sprzyja 
prawidłowej pionizacji języka (zbyt długie ssanie  kciuka, smoczka  przez 
dziecko powoduje brak pionizacji języka i może wypychać zęby). 

 
Wiek przedszkolny:  
  

� częste infekcje i stany kataralne u dzieci sprzyjają oddychaniu dziecka przez 
usta ;-( Skutkiem tego może być nieprawidłowa realizacja pewnych głosek i 
utrwalanie się nieprawidłowego nawyku oddychania przez usta. Dlatego 
bardzo ważne jest częste oczyszczanie nosa z wydzieliny (czyli umiejętne 
siąkanie), które ułatwi dziecku oddychanie przez nos. Jeśli infekcje z katarem 
pojawiają się często warto skonsultować się z  lekarzem laryngologiem lub 
alergologiem. 

� duży wpływ na poprawną wymowę ma dobre słyszenie. Obowiązkowe badanie 
słuchu każdego dziecka występuje tuż po narodzinach. Niestety powtarzające 
się zapalenia uszu i anginy mogą uszkadzać słuch. Ponadto również przerost 
trzeciego migdałka może być przyczyną niedosłuchu. Uczmy zatem dzieci, że 
hałas nie sprzyja dobrej komunikacji. Zwracajmy uwagę na za głośno 
ustawiony telewizor i magnetofon. My również nie mówmy głośno, bo nasz 
słuch lubi ciszę. 

� również prawidłowe wymawianie wszystkich głosek przez dziecko gwarantują 
sprawne narządy artykulacyjne. Jeśli mamy wątpliwości , co do prawidłowego 
zgryzu dziecka, udajmy się do ortodonty! 

� postarajmy się do dzieci mówić nie za szybko, zdaniami prostymi ponieważ 
nawyk niechlujnej wymowy w skrajnych przypadkach może doprowadzić do 
wad wymowy.   

� bądźmy przykładem poprawnej wymowy dla dziecka. Nie wyręczajmy dziecka , 
mówiąc za niego; starajmy się mieć dla niego czas…, bo  mowa każdego dziecka 
rozwija się w swoim tempie i dobrze gdy damy mu czas na jej doskonalenie. 

� na koniec warto wspomnieć o lateralizacji dziecka czyli dominacji danej strony 
jego ciała. Wszystko jest w porządku, kiedy dziecko ma dominującą jedną 
stronę ciała np. prawe oko i prawą rękę. Jeśli jednak lateralizacja jest 
skrzyżowana np. lewa ręka i prawe oko- podczas nauki czytania i pisania mogą 
wystąpić trudności. Nie martwmy się jednak na zapas, ponieważ można je 
zniwelować większą ilością ćwiczeń.  

 
   Wszystkie wady wymowy dobrze jest skorygować do 6 roku życia, tak aby w szkole 
dziecko nie popełniało błędów w pisaniu. Pamiętajmy również, że sprawne 
komunikowanie się dziecka powoduje, że jest ono rozumiane i akceptowane przez 
rówieśników. Jeżeli tak nie jest dziecko może frustrować się, reagować agresją lub 
wycofaniem. Pomóżmy zatem dziecku jak najwcześniej☺       
Źródło: szkolenie   
                                       

Pomysłem na poprawienie wymowy są łamańce językowe. Pobawmy się z dzieckiem 

powtarzając kolejne zdania. Możemy także pobudzić wyobraźnię i wymyślać swoje 
własne do wymówienia wyrażenia ;-)

                                                                 

Stół z powyłamywanymi nogami. 
                                           Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa. 

Zagadki Agatki to gratki dla tatki. 
 
Idzie Jerzy koło wieży i nie wierzy , że na wieży siedzi Jerzy. 
 

Na wyścigach wyścigowych wyścigówek wyścigowych wyścigówka 
wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer sześć.

 



 
 

 

Składniki: 
-marchew, pietruszka, seler, pomidor, ziemniak 
-ok. 1200 g dyni (waga już po obraniu i wydrążeniu 
miąższu) 
-2 i ½ litra wywaru rosołu drobiowego (najlepiej 
domowego)  
-1 łyżka masła 
-cytryna (kilka kropel) 
-przyprawy: papryka, imbir, sól, pieprz- wg 
upodobań i smaku   
-100 ml śmietany do zup i sosów np. 12% lub 18% 
Sposób przyrządzenia: 
Marchew, pietruszkę, seler obieram, kroję w kostkę 
i podsmażam na maśle. Dodaję pokrojoną w kostkę 
dynię, obranego i pokrojonego pomidora i 
ziemniaka. Wszystko zalewam gorącym rosołem,  
przykrywam i gotuję do miękkości.  Po ugotowaniu 
zostawiam zupę do lekkiego przestygnięcia. 

      
 
Następnie miksuję blenderem na gładką 
zupę- krem. Doprawiam do smaku solą, 
pieprzem(dla wyrazistszego smaku 
można dodać kilka kropel soku z cytryny, 
szczyptę papryki słodkiej i imbiru) 
Zupa świetnie smakuje z kleksem gęstej 
śmietany lub jogurtu, startym 
parmezanem, grzankami, groszkiem 
ptysiowym, pestkami dyni- jednym 
słowem: dodatki do wyboru i wg 
własnego uznania. 

przepis p. A. Stańko 

JAK POMAGAĆ DZIECIOM LEWORĘCZNYM? 
Prawidłowa pozycja dziecka przy pisaniu lub rysowaniu. 

o Dziecko siedzi przy stole, mając obie stopy oparte o podłogę, plecy wyprostowane  
o  Dziecko, siedząc w przedszkolu przy stole lub w szkolnej ławce, ma sąsiada po 

prawej stronie (lewa ręka musi mieć swobodę ruchów)  
o  Kartka papieru lub zeszyt znajdują się nieco na lewo od osi ciała dziecka (lewa ręka 

podczas rysowania czy pisania zbliża się od strony lewej ku osi ciała)  
o  Kartka papieru lub zeszyt są ułożone ukośnie, lewy górny róg kartki (zeszytu) jest 

skierowany ku górze lub dziecko używa zeszytu z ukośną liniaturą  
o Dziecko dowolnie reguluje kąt nachylenia zeszytu  
o Światło powinno padać z prawej strony lub z góry (rozproszone)  
o  Korzystnie dla dziecka leworęcznego jest pisać na lekko nachylonym   pulpicie 
Sposób trzymania kredki albo ołówka podczas pisania 

o Dziecko powinno trzymać ołówek lub kredkę w trzech palcach: między 

kciukiem i palcem środkowym, naciskając ołówek lub kredkę od góry palcem 

wskazującym  
o Drugi koniec ołówka lub kredki powinien być skierowany ku lewemu ramieniu  
o Podczas pisania palce powinny się znajdować poniżej liniatury zeszytu 

 
,,Komputerowe królestwo Bobrusia”         
  W małej, bardzo kolorowej krainie      

nad strumykiem żyła sobie rodzinka 

 bobrów: mamusia, tatuś i ich mały 

 synek Bobruś. Bobruś chodził do  

przedszkola i bardzo lubił bawić się  

z dziećmi, ale jeszcze bardziej lubił  

komputer. Całymi popołudniami grał na 

nim, nie pamiętając o niczym innym. 

Zapominał o posprzątaniu po sobie 

rozrzuconych ubranek, umyciu 

ząbków przed snem, a nawet zdarzało mu się zapominać o przyjęciach 

urodzinowych swoich kolegów z przedszkola. Wszystkim było bardzo przykro z 

tego powodu. Smuciły się też zabawki, których chłopczyk miał bardzo dużo w 

swoim pokoju, a które samotnie leżały całymi dniami na półkach. 
  Pewnego wieczoru, gdy Bobruś już smacznie spał, zabawki zrobiły naradę. 

Postanowiły, że skoro boberkowi nie są już potrzebne, bo ma swój ulubiony 

komputer, pójdą sobie do innych dzieci, które zapewne ucieszą się ich 

przybyciem. Jak postanowiły, tak zrobiły. Kiedy maluch obudził się rano, zastał w 

swoim pokoju puste półki. Bobruś zdziwił się nieco , zapytał nawet rodziców, czy 

nie widzieli jego zabawek, ale kiedy zobaczył, że komputer stoi na swoim miejscu  

uznał, że niczego innego nie potrzebuje. Piłka, misie, gry, puzzle, klocki, a nawet 

kolorowe książeczki nie są przecież takie fajne, jak komputer. Spokojnie poszedł 

więc do przedszkola, myśląc, że tam pobawi się zabawkami, by po południu znów 

wrócić do swojego komputerowego królestwa. Jakież było jego zdziwienie, gdy 

okazało się, że zabawki przedszkolne także zniknęły. Panie wychowawczynie 

szybko wymyśliły dzieciom różne gry, ale okazało się, że Bobruś nie umiał w nie 

grać, a koledzy nie chcieli się bawić z chłopcem, który zapominał o ich 

urodzinowych przyjęciach.  

  Bobruś wracał tego dnia z przedszkola bardzo smutny, chociaż pocieszał się 

tym, że w domu czeka na niego ulubiony komputer. Wpadł więc do swojego pokoju 

bardzo szybko, rzucając po drodze kurtkę byle gdzie, włączył komputer i... 

myślał, że się rozpłacze. Komputer też przestał działać. Tatuś, Pan Bóbr, obiecał 

synkowi, że odda komputer do naprawy, ale tego dnia było na to za późno, bo 

 



 
 

jedyny punkt napraw był już w bobrowej krainie zamknięty. Chłopiec chwilę 

siedział w swoim foteliku i zastanawiał się, jak może spędzić popołudnie. Chciał 

zbudować sobie coś z klocków, już sięgał po nie na półkę, gdy przypomniał sobie, 

że one też zniknęły. Bobruś wymyślił więc, że pogra z kolegami w piłkę. Poszedł 

poszukać ich na podwórku, ale okazało się, że wszyscy są na urodzinach u 

koleżanki, która nie zaprosiła tylko małego Bobrusia, bo uznała, że i tak zapomni 

o jej święcie. Chłopcu chciało się płakać, ale postanowił odszukać swoich 

przedszkolnych towarzyszy zabaw i przeprosić ich za swoje zachowanie. Znalazł 

wszystkich na podwórku przed domkiem solenizantki. Dzieci przyjęły 

przeprosiny kolegi i szybko rozpoczęły wspólną zabawę. Okazało się, że w garażu 

rodziców dziewczynki schowały się też wszystkie zabawki z przedszkola i pokoju 

Bobrusia, które urządziły sobie tam wielki bal. Bobruś poprosił, by wróciły do 

niego, aby i on mógł się nimi bawić.  

  Teraz Bobruś codziennie po powrocie z przedszkola układa swoje puzzle, bawi 

się misiami, buduje domy z klocków, gra w piłkę i w różne ciekawe zabawy 

ruchowe. Wieczorem włącza swój komputer i bawi się różnymi grami. A na 

dobranoc rodzice czytają mu jedną z jego ciekawych bajek. Gdy Bobruś rano 

przychodzi do przedszkola, ma wiele do opowiadania swoim kolegom. 

 Lidia Ippoldt 

 

Po przeczytaniu bajki warto porozmawiać z dzieckiem na temat usłyszanego 
tekstu. Zadać dziecku pytania sprawdzające stopień zrozumienia treści. 
Aktywizujemy mowę i myślenie poprzez pytania np.: O czym była bajka? Kto w 

niej występował? Co byłoby gdyby…?, Jak ty postąpiłbyś na miejscu bohatera? 

Jak myślisz, co czuł bohater?, Dlaczego postępowanie bohatera było właściwe 

(niewłaściwe)?- prosimy dziecko o argumentację itp. Zachęcamy dziecko do 
wymyślenia dalszego ciągu historii, narysowania obrazka, wykonania 
ulepianki z plasteliny związanej z treścią itp.   
 

 

 

 

ZAGADKI -  Jaki to owoc? Jakie to warzywo? 

Niedaleko od drzewa pada, 
każdy je z ochotą zjada. 
okrąglutkie i rumiane, 
W szarlotce podawane 

             

                  

  
Te owoce- jesienią, 
latem, ani wiosną, 

o żadnej porze, 
na wierzbie –nie rosą. 

 

Często do kompotu wpada, 
by mu kolor bordo nadać, 
choć jest sama fioletowa. 

Pestka się w jej wnętrzu chowa. 
 

                        

                    

Dobra gotowana i dobra surowa. 
Choć nie pomarańcza, 
jest pomarańczowa. 
Kiedy za zielony 
pochwycisz warkoczyk,  
i pociągniesz mocno,  
wnet z ziemi wyskoczy. 
 

 
Ma gruby brzuszek 

i ogonek mały, 
będzie z niego pewnie, 
barszczyk doskonały. 

 

 

                     

 
 
 

Latem w ogrodzie wyrósł zielony, 
a zimą w słoiku leży kiszony. 

 



 
 

Rysuj po śladzie. Pokoloruj jabłko. 

 

 
Otocz pętlami osobno warzywa, osobno owoce. Pokoloruj te, które lubisz. 

  


