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W tym wydaniu!
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Wydarzenia Przedszkolne
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Co u nas słychać...?

18 wrzesień

Przedszkolaki wzięły udział w obchodach Święta Kiełbasy Lisieckiej. Mimo niesprzyjających

 warunków pogodowych wystąpiły z repertuarem piosenek dziecięcych m.in. ,,Jagódki”, 

,,Pociąg”, ,,Krasnoludki” oraz zatańczyły   ,,Czekoladę”. Umiejętności wokalno- taneczne 

dzieci zostały docenione gromkimi brawami i słonecznymi uśmiechami publiczności.  

20 wrzesień 

W przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji wszystkim maluchom w dniu ich święta 

Panie składały najserdeczniejsze życzenia i zapraszały do wspólnej zabawy. Następnie w doskonałych 

humorach i w barwnym korowodzie z balonami udały się do pizzerii.  Tu z ogromną radością oczekiwały 

na wymarzoną pizzę…., która w szybkim tempie znikała z talerzyków. To był dzień pełen wrażeń.

22, 23 Wrzesień

Dzieci z grupy: ,,Jagódki” , ,,Żabki” i ,,Biedronki”  wykonywały  sałatkę owocową.  Po założeniu fartuszków i umyciu rączek 

przystąpiły do krojenia wcześniej umytych i obranych owoców, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa.

 Przygotowanie sałatki dało przedszkolakom wiele satysfakcji , 

radości i uświadomiło jak ważną rolę odgrywają witaminy w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.  

Dzieci z apetytem zjadały kolejne porcje, dzieliły się z kolegami z pozostałych 

grup i częstowały   pracowników naszego przedszkola. 

29 wrzesień

W naszym przedszkolu gościliśmy mamę Mateuszka i Przemusia, która jest policjantką. Podczas spotkania dzieci

 dowiedziały się na czym polega praca policjanta, jak wygląda jego strój i wyposażenie. 

Pani policjantka zwróciła uwagę na bezpieczeństwo dzieci i noszenie elementów odblaskowych. 

Na zakończenie Pani Elżbieta podarowała wszystkim dzieciom odblaski i poczęstowała słodyczami. 

W ramach podziękowania za cenne rady i wskazówki maluchy wręczyły własnoręcznie wykonane laurki. 

4 październik

W tym dniu  odbył się w naszym przedszkolu teatrzyk pt. ,,Jesień na polanie” 

w wykonaniu aktorów z Krakowa. 

Podczas przedstawienia dzieci miały okazję dowiedzieć się, w jaki sposób zwierzęta przygotowują 

się do zimy. Spektakl ukazał przedszkolakom jak 

ważna jest wzajemna pomoc i życzliwość w różnych sytuacjach. 

14 październik

W przedszkolu odbyła się wielka uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci z każdej grupy zaprezentowały

 się w krótkim programie artystycznym. Następnie po złożeniu przysięgi, Pani Dyrektor dokonała pasowania przy

 pomocy czarodziejskiego ołówka, wypowiadając słowa 

,,Pasuję Cię na Przedszkolaka”.  Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i upominek. 

Na koniec przyszedł czas na wspólny poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia. 



Hello! 
W tej rubryce są proponowane zwroty 

i słówka do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem.

toys (tojs) - zabawki

car (kar) – samochód

doll (dol) – lalka

dinosaur (dajnesor)- dinozaur

yo- yo (joł joł) – jojo

teddy bear (tedi ber) –pluszowy miś

Opracowała: mgr Aleksandra Banach, nauczyciel j. angielskiego
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Wszystkiego najlepszego!
Kochani Solenizanci!

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów
i niezapomnianych przygód - życzą

Dzieci i Pracownicy Przedszkola
Dla:

Grupa -Jagódki:
Weroniki, Mai, Michała, Mikołaja H.,

 Gabrieli, Karola, 
Tymona, Mikołaja O.

Hanny, Michaliny, Liliany  

Grupa -Żabki:
Piotra, Ignacego, Jakuba, Sary, Julii, Nikoli  

Grupa -Biedronki:
Wiktora, Marty, Szymona, Wiktorii, Zuzanny, 

Natalii, Karola, Wojciecha  

Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
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Proszę pana, pewna kwoka
Traktowała świat z wysoka
I mówiła z przekonaniem:

"Grunt to dobre wychowanie!"

Zaprosiła raz więc gości,
By nauczyć ich grzeczności.

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym
W progu garnek stłukł kopytem.

Kwoka wielki krzyk podniosła:
"Widział kto takiego osła?!"

Przyszła krowa. Tuż za progiem
Zbiła szybę lewym rogiem.

Kwoka gniewna i surowa
Zawołała: "A to krowa!"

Przyszła świnia prosto z błota.
Kwoka złości się i miota:

"Co też pani tu wyczynia?
Tak nabłocić! A to świnia!"

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie
Siąść cichutko w drugim rzędzie,
Grzęda pękła. Kwoka wściekła

Coś o łbie baranim rzekła

Czy ta kwoka, proszę pana,
Była dobrze wychowana?

Źródło:
Wielka księga wierszy J. Brzechwa

 ,,Kwoka” J. Brzechwa
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Humor

- Proszę pani, stratowałem jedno dziecko?
-Ale, które?
-To, które jest krzywo obcięte…

Pani pyta chłopca:
- Jasiu, skąd ta rana na czole?
-Koleżanka mnie uderzyła.
-Ale czym?
-Kością wołową!

PRZYSŁOWIA NA JESIEŃ

Jesień  to  jedna z czterech pór roku w kalendarzu. Za miesiące jesienne uznaje się wrzesień, 
październik i listopad. 

Astronomiczna jesień rozpoczyna się 23 września i trwa do 22 grudnia (przy czym data jest 
ruchoma). Temperatura o tej porze roku wyraźnie spada, a dni stają się coraz krótsze. 

W przyrodzie zachodzą znaczne zmiany: opadają kolorowe liście, owoce, zmienia się zachowanie 
zwierząt, gromadzą zapasy, zapadają w sen zimowy, ptaki odlatują do ciepłych krajów.

Jesień to również pora przygotowania się ludzi do zimy poprzez   robienie przetworów z roślin 
sezonowych oraz  gromadzenie zapasów: drewna opałowego, szyszek czy węgla.   

O tej porze roku następuje zmiana czasu z letniego na zimowy. W nocy z soboty 29 października 
na niedzielę 30 października 2016 r. przestawiamy zegarki z godziny 3.00 na 2.00 i śpimy dłużej. 

Jesień bezdeszczowa, to zima wiatrowa.

Im głębiej w jesień grzebią się robaki, 
tym bardziej zima da się we znaki.

Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie zima.

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: rymy.eu, www.kalendarzswiat.pl



Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
” (…) Idzie zima, sen zimowy jest krzepiący, smaczny, zdrowy. (…)”

„Miś” Czesław Janczarski

 Świat zwierząt szykuje się do zimy. Wiele ptaków odlatuje do ciepłych 

krajów. Te ptaki i ssaki, które pozostają w Polsce zmieniają futro lub pióra na 

bardziej ciepłe. Czasami zmieniają kolor, by lepiej maskować się na śniegu.  

Na wskutek spadku temperatury, braku pokarmu wiele zwierząt zapada w sen 

zimowy, co umożliwia im przetrwanie okresu zimowego.  Inne gromadzą 

zapasy w norkach i w jamkach (myszy, nornice), aby podczas długich 

zimowych miesięcy korzystać ze spiżarni. Zwierzęta, które zasypiają na zimę to 

m.in. : niedźwiedź, borsuk, świstak, nietoperz, suseł, jeż. 

Przyroda wokół nas
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 Jeż jesienią potrzebuje bardzo dużo pożywienia. Zjada przede 

wszystkim owady, robaki, ślimaki, jaja ptasie, czasem grzyby i przejrzałe 

owoce, które leżą na ziemi. Nigdy jednak nie przenosi (jak niektórzy 

mówią) jabłek nabitych na kolce i nie robi także żadnych zapasów na 

zimę. Jeż zasypia pod koniec października pod konarami drzew, w 

jamkach ziemnych lub pod zeschłymi liśćmi. Wcześniej swoje gniazdo 

wyściela trawą, mchem i liśćmi. Sen zimowy umożliwia  jeżowi 

przetrwanie zimy, podczas której zwierzęta owadożerne nie mają 

pokarmu. Jeż budzi się w marcu lub kwietniu, wtedy serce zaczyna bić 

żywiej i wzrasta jego temperatura ciała.  
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 Niedźwiedź 
zwierzątko najbardziej wszystkim 

znane i kojarzone ze snem 

zimowym. W Polsce można 

spotkać niedźwiedzia 

brunatnego objętego ochroną. 

Gdy zbliża się zima poszukuje 

odpowiedniego schronienia 

zwanego gawrą. Aby 

niedźwiedziowi było ciepło i 

 Wiewiórka zimuje w dziupli, a jesienią zaczyna gromadzić 

zapasy na zimę. Najczęściej zbiera orzechy i zakopuje je gdzie popadnie. Gdy 

przyjdzie zima i stanie się głodna odnajduje część zapasów dzięki swojemu 

doskonałemu węchowi. Te, o których zapomni w przyszłości zakiełkują i 

wyrosną nowe drzewa.

miękko jej dno wyściela liśćmi i mchem. W ostatnich tygodniach przed 

zaśnięciem  dużo je , aby uzupełnić zapasy tłuszczu na zimę. Zazwyczaj 

samice zapadają w sen zimowy już w listopadzie, natomiast samce w 

grudniu. Długość snu niedźwiedzi uzależniona jest od klimatu i srogości zimy. 

Co ciekawe, małe niedźwiadki  przychodzą na świat właśnie podczas snu 

zimowego! Samica rodzi jedno lub dwa młode zazwyczaj w styczniu lub  

lutym. Potomstwo jest wówczas ślepe i zupełnie bezradne. Niedźwiadki 

otwierają oczy po 4-5 tygodniach, a po 4 miesiącach opuszczają z 

niedźwiedzicą kryjówkę.

Ulubionym pokarmem wiewiórek są orzechy 
oraz nasiona ukryte w szyszkach drzew 
iglastych. W lecie zjadają też chętnie owoce, 
jagody, młode pędy, pączki, ziarno i grzyby. 
Nie gardzą również owadami, jajami ptaków.
Wiewiórki są bardzo pracowite. Jedna jest w 
stanie zgromadzić jesienią tysiące orzechów i 
żołędzi.
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Źródło: chomikuj.pl



Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik

Źródło: Nauczycielka Przedszkola, dziecisaważne.pl, cafe-mama.pl

Ruch to zdrowie! 

Jesienny spacer

 Jesień to szczególna pora roku, pełna bogactwa faktur i 

kolorów. To idealny czas na spacery, dzięki którym maluch może 

ruszać się i poznawać otaczającą przyrodę. 

Wyjście z dzieckiem na zewnątrz ma wiele zalet. Nie tylko wzmacnia 

odporność, sprzyja rozwojowi zycznemu, ale też poprawia apetyt i 

dotlenia organizm. Dodatkowo dziecko poznaje świat, rozwija zmysły, 

zdobywa pewność siebie, nawiązuje relacje z innymi ludźmi… Ale co 

zrobić, żeby spacer nie był nudny?

 

 Oto kilka podpowiedzi:

- zaplanujmy zwiedzanie okolicy- może jest coś ciekawego, co 

moglibyście zwiedzić czy zobaczyć w swojej miejscowości 

- zaaranżujmy wycieczkę tematyczną - podczas spaceru 

postanawiamy zobaczyć wszystkie parki, kapliczki, stawy, pomniki, 

place zabaw…w każdym miejscu wykonujemy zdjęcie, a potem 

robimy z dzieckiem pamiątkowy album 

- zapoznajmy się z miejscami użyteczności publicznej- idziemy na     

pocztę, do apteki, do biblioteki, do Urzędu Gminy, pod remizę 

strażacką… Może nie wszędzie uda się wejść, ale zawsze możecie 

opowiedzieć o funkcjonowaniu tych instytucji, przypomnieć numery 

alarmowe

- poszukajmy przedmiotów, roślin, zwierząt o charakterystycznych 

cechach – podczas spaceru szukamy domów z czerwonym dachem

(i liczymy) , szukamy najwyższego drzewa w okolicy, najdłuższego 

ogrodzenia…, oznak jesieni, wiosny…, przedmiotów na ustaloną 

wcześniej literę, …itd.

- przygotujmy listę rzeczy do znalezienia (z młodszymi dziećmi 

spisujemy w formie obrazków). Jeśli wybieramy się na spacer możemy 

umieścić na wykazie: sklep zabawkowy, skrzynkę pocztową, znak 

drogowy, przedszkole, a jeśli do parku różne gatunki drzew, ptaki, 

zwierzęta. Zabawa polega na odnalezieniu wszystkich przedmiotów z 

listy - i nie wracamy do domu, jeśli tego nie znajdziemy :-)  

Miłego spaceru i udanej zabawy!      
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Przedszkolak uprzejmy na co dzień

 Pewna kwoka z wiersza Jana Brzechwy mówiła, że: ,,Grunt to dobre wychowanie!''.

No właśnie… każdy z nas chciałby mieć grzeczną królewnę i grzecznego królewicza, ale 

uczenie dziecka dobrych manier bywa bardzo trudne i długotrwałe. Choć to konieczny 

proces, by maluszek dobrze funkcjonował w społeczeństwie ważne, aby naukę zasad 

dobrego wychowania zacząć jak najwcześniej. 

Kształtowanie dobrych nawyków należy wprowadzać stopniowo i konsekwentnie. 

Uwzględniamy przy tym wiek dziecka oraz jego postrzeganie świata. Ucząc maluszka 

dobrych manier pamiętajmy, aby nie stłumić w nim radości życia i pogody ducha, a znaleźć 

złoty środek, który pomoże mu ogarnąć zwyczaje panujące w gronie dorosłych. 

Podstawowe zasady grzeczności:

1. Stosuje magiczne słowa : proszę, 
dziękuję, przepraszam – to słowa klucze, 
które dziecko powinno używać w sposób 
automatyczny. Jeśli sytuacja będzie tego 
wymagała należy na każdym kroku 
maluchowi je przypominać, powtarzać i 
poprawiać.

2. Używa zwrotów: dzień dobry, do 
widzenia - powitanie i pożegnanie 
powinno stać się niemal odruchem. 
Kiedy dziecko wchodzi do sali 
przedszkolnej wita się, a kiedy wychodzi 
używa słów pożegnania. Ważne, aby nie 
tylko pozdrawiało, ale również 
odpowiadało na pozdrowienia innych…  

3. Nie przerywa rozmowy, nie 
przeszkadza – dziecko cierpliwie czeka,
aż dorosły skończy rozmawiać. 
Po gorącej dyskusji, rodzic poświęca 
uwagę dziecku. Istnieją jednak wyjątki - 
sytuacje awaryjne – kiedy dorośli 
powinni zareagować natychmiast np. 
sytuacja, w której braciszek znajdujący 
się w drugim pokoju krztusi się

Źródło: rodzice.pl, mjakmama24.pl, babyonline.pl
Źródło fot. bliżejprzedszkola.pl
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4. Nie mówi per ,,Ty” w stosunku do 
nieznajomych, sąsiadów, starszych 
członków rodziny, chyba że ktoś wyraźnie 
sobie tego zażyczył. W przypadku użycia 
przez dziecko takiego zwrotu, 
powinniśmy od razu zareagować, 
pouczając malucha , aby używał formy: 
Pan, Pani, ciocia, dziadek itd.   

5. Przy stole dziecko nie mówi z pełnymi 
ustami, nie trzyma łokci na stole, nie 
chwieje się na krzesełku, nie beka, nie 
,,bączy”, a kiedy kicha bądź kaszle 
zasłania nos i usta (to tylko niektóre 
zasady z tego zakresu). Za każdym razem 
kiedy dziecko w ten sposób chce 
zaznaczyć swoją obecność, upominamy 
go i tłumaczymy, że trzeba stosować się 
do pewnych zasad kulturalnego 
zachowania, aby żyło nam się 
przyjemnie.  6. Nie używa negatywnych opinii i 

komentarzy – za każdym razem, kiedy 
dziecko używa swoich krytycznych uwag 
wobec innych, wyjaśniamy, żeby 
zachowało je dla siebie lub przekazało ci 
je na osobności, po cichu ( tak, aby 
nikogo nie urazić) 7. Stosuje przyzwoite słowa – 

przekleństwa i wulgaryzmy w dzisiejszych 
czasach używane są niemal wszędzie. 
Uczmy maluszka, że są to złe wzorce. Za 
każdym razem, kiedy dziecko zaklnie, 
upominamy je - nie pozostajemy 
obojętnymi.

Zatem świećmy przykładem i uzbrójmy się w cierpliwość, gdyż nauka savoir vivre 
jest długim procesem, a zdolności malca stale trzeba będzie szlifować nawet w jego 

dorosłym życiu 
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Jabłka pieczone
Składniki:

- 4 jabłka 

- migdały

- rodzynki

- cynamon

- miód (zamiast miodu można użyć cukru brązowego)  

- olej

Sposób przyrządzenia:

Jabłka myjemy, ale nie obieramy. Wydrążamy gniazda nasienne. Do środka wkładamy 

mieszankę migdałów z rodzynkami oraz miód (1/2 łyżeczki do jabłka) . Jabłka oprószamy 

cynamonem i układamy w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym olejem. Pieczemy w 

temperaturze 180 stopni Celsjusza przez ok. 40 minut (do miękkości). Po wyjęciu z piekarnika 

jabłka podajemy z lodami waniliowymi lub śmietankowymi.

Smacznego!

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik

Kuchnia przedszkolaka

Zakreśl warzywa lub owoce, których nie ma na obrazku w ramce

Źródło: chomikuj.pl
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Piosenka ,,Jesienna orkiestra” 
sł. K. Majewska, muz. U. Smoczyńska – Nachtman

1. Na polanie, w lesie, już pożółkła trawa,
zaraz się rozpocznie jesienna zabawa.

Zając dmucha w trąbę, miś na flecie gra,
mały jeżyk podśpiewuje:

bum tra - ra - ra - ra,
bum tra - ra - ra - ra.

2. Wiewióreczka ruda wielki bęben trzyma,
pod gałęzią sosny głową kiwa ślimak.

Poszła jesień w taniec, wiatr na liściach gra,
mały jeżyk podśpiewuje:

bum tra - ra - ra - ra,
bum tra - ra - ra - ra.

Wiersz ,,Jesień u fryzjera” D. Gellner

Przyszła jesień
do fryzjera:

- Proszę mną się zająć teraz!
Lato miało włosy złote,
ja na rude mam ochotę.

No, bo niech pan
spojrzy sam,

rudo tu i rudo tam...
Mówi fryzjer:

- Rzeczywiście!
Dookoła rude liście,

ruda trawa, rude krzaki,
chyba modny kolor taki.

Szczotka,
grzebień,
farby fura,

już gotowa jest fryzura.

Woła jesień: - W samą porę!
Płacę panu muchomorem!Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik

Źródło fot. bliżejprzedszkola.pl
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Horoskop małego przedszkolaka

Co mówią gwiazdy? 
- horoskop z przymrużeniem oka ;) 

Tu przeczytamy, co gwiazdy mówią o danym znaku i jakie 
cechy rozwijać u swojego dziecka ;-) 

Panna 24.09 – 23.09 
Masz wyjątkowo spokojne  i pracowite dziecko, zawsze 

będziesz mógł liczyć na jego pomoc. Mała Panna każdy grosik 

rzuca do swojej świnki – skarbonki i zazwyczaj nie przeznacza 

uzbieranych pieniążków tylko dla siebie.  To miłe, ale 

wytłumacz, żeby pamiętała również o własnych 

przyjemnościach.  Zaproponuj wycieczkę rowerową, spacer, 

jazdę na rolkach czy po prostu buszowanie po zakamarkach 

domu, to przecież wspaniały kompan w podróży!

Dziewczynka- Panna chce być potrzebna i ważna . 

Możesz powierzyć jej opiekę nad młodszym rodzeństwem czy poprosić o pomoc przy 

obiedzie. Bardzo ciekawi ją wszystko, co związane z teatrem i lubi organizować teatrzyki dla 

swoich bliskich. Jest bardzo obowiązkowa, ale zwróć uwagę, że czasem może pozwolić sobie 

na odrobinę swobody i beztroski.  

Chłopiec - Panna to bardzo dobry obserwator. Ma to niestety dobre i złe strony, ponieważ 

zdarza mu się widzieć i słyszeć, to co rodzice chcieliby przed nim ukryć. Zatem wykorzystaj 

jego spostrzegawczość do nauki nowych umiejętności. Czasem bywa również nieśmiały, więc 

pomagaj mu przezwyciężać swoje słabości! 

Waga 24.09 – 23.10
Twoje dziecko posiada wspaniały dar zjednywania 

sobie ludzi. Jest bardzo wesołe i uśmiechnięte. 

Gwiazdy obdarzyły je talentem dyplomatycznym , 

a także aktorskim. Słodka minka i uśmiech zawsze 

łagodzi Twój gniew. Maluszek spod znaku Wagi 

lubi być w centrum zainteresowania i uwielbia 

pochwały.  Ponadto można mu pozazdrościć 

twórczych talentów. Z przyjemnością ubarwia 

występami rodzinne spotkania. 

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik
Źródło: bybyonline.pl, horoskop.wp.pl



Dziewczynka - Waga to grzeczne dziecko, które nie lubi sprawiać innym kłopotu. Nie 

okazuje innym negatywnych emocji, ale powinna nauczyć się je wyrażać, aby rozwijać swoją 

osobowość. Zatem chwal ją nawet za drobne sukcesy!

Chłopiec - Waga to spokoje dziecko i artystyczna dusza. Czasami wykazuje się 

niezdecydowaniem i dlatego ucz je sztuki dokonywania wyborów. Stwarzaj okazje, by jak 

najczęściej musiał dokonywać decyzji , np. którą czapkę założy, jaki prezent chciałby 

otrzymać od św. Mikołaja. 

Skorpion 24. 10- 23.11
Mieszkasz pod dachem z małym indywidualistą, który musi się 

porządnie wyhasać, by rozładować drzemiącą w nim energię. To 

urodzony buntownik, który narzuca swoją wolę innym. Z drugiej 

strony zawsze kochający i bardzo wrażliwy na krytykę. Małe 

Skorpioniki szybko przywiązują się do ludzi i otoczenia. Utrzymują 

bliskie kontakty z towarzyszami z piaskownicy. Twój malec 

obdarzony jest dużą wyobraźnią, wymyślając własne gry i zabawy. 

Rozwijaj w nim zainteresowania , rób wszystko by się nie nudził. 

Bądź konsekwentnym rodzicem, dotrzymując raz danego słowa. 

Dziewczynka - Skorpion potrzebuje wyrozumiałego traktowania. Jeśli będziesz słuchać jej 

uważnie i będziesz sukcesywnie zachęcać do zwierzeń, wówczas otworzy się przed Tobą. 

Dzięki temu nabierze większej ufności do świata i wyzbyje się typowej dla Skorpionków 

podejrzliwości. 

Chłopiec –Skorpion sprawia wrażenie, że radzi sobie ze wszystkim sam. Ukrywa jednak swoje 

niepowodzenia, i nie chce się do nich za żadne skarby przyznać! Postaraj się, aby zrozumiał, 

że ma prawo do płaczu i gorszego dnia. Dobrze zatem rozwijać  w nich od małego odporność 

i wewnętrzną siłę. 
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Inspiracje

Oto kilka propozycji na jesienne długie wieczory z dzieckiem 

Malowane liście

Ślimak z kasztana

Ludziki z żołędzi

Żródło: Pinterest.com, czasdzieci.com



Źródło: Już wiem. Potraę!



Nazwij wszytki ptaki, które jesienią odlatują do ciepłych krajów.
Te ptaki połącz kreską z obrazkiem ze słoneczkiem. 
Gdzie i jakie będą żyły ptaki, które zostają na zimę w kraju?

Źródło: chomikuj.pl
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,,Bajka o małym Misiu”
- M. Molicka

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Był piękny słoneczny dzień. Mały Miś obudził się wcześnie rano i pobiegł nad 
rzekę umyć ząbki. Kiedy pochylił się nad błyszczącą w promieniach słońca taą 

krystalicznej wody zauważył, że ktoś siedzi na jego uszku. – Kim jesteś? – 
zapytał Miś. – Jestem Złaczek, jeśli chcesz będę twoim przyjacielem i nigdy cię 

nie opuszczę. Miś ucieszył się i z nowym przyjacielem wyruszył do lasu na 
wycieczkę. Na pięknej polanie spotkali starego przyjaciela Misia – Jeża. – Jak się 
masz Misiu? – zapytał wesoło Jeż. – Rzuć w niego szyszką – szepnął Misiowi do 

ucha Złaczek. Miś niewiele myśląc spełnił prośbę nowego kolegi. Jeżykowi 
zrobiło się przykro i szybko schronił się w swojej norce. Miś i Złaczek śmiejąc 

się głośno ruszyli dalej, łamiąc po drodze gałęzie drzew i krzaków. Pod wielką 
sosną spotkali przyjaciółkę Misia – Srokę. – Witaj Misiu! – krzyknęła wesoło. 
Złaczek namówił Misia, by wyrwał Sroce jedno czarne błyszczące piórko z 

ogona. I tym razem Miś spełnił prośbę Złaczka. Przerażona Sroka odleciała na 
sam czubek sosny. Czuła złość i była zdziwiona, nie poznawała zachowania 

Misia. A nowi przyjaciele szli dalej obrażając i krzywdząc kolejnych przyjaciół 
Misia i sprawiało im to wielką radość. Miś cieszył się, że ma takiego fajnego 
przyjaciela, z którym może przeżyć zabawne przygody. Nadszedł wieczór. 
Zmęczony Miś usiadł pod starym dębem i chrupał wielkie czerwone jabłko, 

które zabrał wiewiórce. Kiedy zrobiło się całkiem ciemno Złaczek powiedział, 
że już mu się znudziło i idzie dalej. Zostawił Misia samego. Dopiero teraz mały 
niedźwiadek uświadomił sobie, że obraził wszystkich swoich starych przyjaciół 

i został sam w ciemnym borze w środku nocy. Na dodatek harcując po lesie 
zgubił drogę do domu. Poczuł się oszukany i bardzo samotny. Siedział pod 

drzewem i cicho łkał. Usłyszała to Sowa Mądra Głowa, która właśnie 
wyruszyła na nocne łowy. Sowa wiedziała, że Miś nie jest z natury zły, ale 

przez swoją naiwność i łatwowierność dał się namówić do złych uczynków. 
Postanowiła mu pomóc. Bezszelestnie poszybowała przez leśną gęstwinę i 

sprowadziła przyjaciół Misia. – Nie płacz przyjacielu! – powiedziały chórem 
zwierzątka. Zdziwiony Miś spojrzał załzawionymi oczkami na przyjaciół, 
podbiegł i uściskał wszystkich po kolei. Przepraszał zwierzęta i prosił o 

wybaczenie. Było mu wstyd za swoje wcześniejsze zachowanie. Cieszył się 
bardzo, że ma tak wspaniałych przyjaciół, którzy nie opuścili go w potrzebie. 

Złaczek nigdy więcej nie odwiedził Misia. A Ciebie?



KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

Źródło:
Katechizm polskiego dziecka W. Bełza


