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Idzie jesień, złota jesień,

bukiet liści z sobą niesie.

Czasem deszczyk, czasem słońce,

babie lato włosy plącze.

Pora roku ta wspaniała

do spacerów doskonała.



Grupa 0B bardzo tęskniła za wakacjami, 
dlatego 5 września nasze starszaki 

przygotowały piękne prace plastyczne,
malując farbami swoje wakacyjne wspomnienia.



6 września grupa „Skrzatów” przygotowała ciekawe prace plastyczne –
„Kolorowe ptaki”. Wymagała od nich dużego zaangażowania,

bowiem każde piórko dzieci wydzierały ze specjalnych kart pracy.
Z tym zadaniem poradziły sobie jednak znakomicie!



6 września grupa 0B wykonała prace plastyczne, 
aby ozdobić nimi hol przedszkolny. 

Tak oto powstały kolorowe rybki, a w przedszkolu od razu 
zrobiło się kolorowo.



8 września grupa „Misiów” przystąpiła do realizacji 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego  

„Z Kicią Kocią maluchy zamieniają się w zuchy”.



9 września grupa „Skrzatów” postanowiła stworzyć rodzinę świnek 
Celem było usprawnianie umiejętności manualnych u dzieci.



9 września grupa „Misiów” obchodziła Dzień Piłkarza. 
Była to wspaniała okazja do rozwijania sprawności ruchowej 

u naszych przedszkolaków. 



12 września Dzień Piłkarza obchodziła grupa 0B. 
Dzieci zaprojektowały stroje piłkarzy, rozwiązywały różne zadania, 

grały w gry „piłkarskie” z wykorzystaniem ściany multimedialnej i rozegrały 
mecz piłkarski na boisku szkolnym.



14 września grupa „Misiów” obchodziła Dzień Pierwszej Pomocy. 
Była to okazja do spotkania z ratownikiem medycznym, podczas którego dzieci 

poznały zasady bezpiecznego zachowania się w sali i na placu zabaw.
Przedszkolaki poznały też tajniki pracy ratownika medycznego i miały okazję 

zapoznać się ze sprzętami, które wykorzystuje w swojej pracy.



15 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kropki.
Była to okazja do wspaniałej zabawy i odkrywania przez dzieci własnych talentów

i zainteresowań. 



W połowie września grupa „Pszczółek” poznała zasady bezpiecznego poruszania się 
na drodze. Z tej okazji nasi zerówkowicze wybrali się

na pobliskie skrzyżowanie, gdzie poznali różne znaki drogowe, 
oraz zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.



20 września grupa „Rybek” zorganizowała Bal Potworasków. 
Każde dziecko otrzymało opaskę z sylwetką kolorowego potworka. 
Tak przygotowane dzieci, tańczyły do swoich ulubionych utworów.

Bal zakończył się pysznym poczęstunkiem.



20 września w naszym przedszkolu 
obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka.



21 września Ania z grupy „Rybek” zaprezentowała 
swojej grupie tańce ukraińskie. Uczyła też dzieci jednego 
z tańców narodowych. o było bardzo ciekawe doświadczenie 
i okazja do poznawania, innych niż polskie, kultur.



22 września w ramach realizacji innowacji pedagogicznej 
„Laboratorium przedszkolaka”, grupa Rybek wykonywała doświadczenie, 

które miało za zadanie pokazać jak bakterie „uciekają” od mydła. 
Miało to na celu uzmysłowienie dzieciom, jak ważne jest mycie rąk 

we właściwy sposób, aby chronić swoje zdrowie.



26 września w grupie „Misiów” obchodzony był Dzień Jabłka.
Dzieci dowiedziały się, skąd się biorą pyszne i zdrowe jabłuszka, wykonały zdjęcia 

w specjalnej foto budce, bawiły się przy „jabłkowych piosenkach”
i wspólnie przygotowały pyszny i zdrowy jabłkowy sok.



28 września grupa „Skrzatów” 
obchodziła Dzień Jeża.
Dzieci obejrzały film edukacyjny o jeżach
i wykonały ciekawą pracę plastyczną 
z wykorzystaniem kredy.



29 września w grupie „Misiów” obchodzono Dzień Głośnego Czytania Książek.
Była to okazja dla dzieci do wysłuchania wielu ciekawych publikacji 

z zakresu literatury dziecięcej.



30 września w naszym przedszkolu 
obchodziliśmy Dzień Chłopaka.



Grupa „Rybek” Dzień Chłopaka 
świętowała nietypowo, wybierając się
na wycieczkę do Wioski Indiańskiej.



3 października grupa „Misie” obchodziła Dzień Muzyki.



4 października grupa 0B obchodziła 
Światowy Dzień Zwierząt. Była to okazja 
do poznania wielu ciekawostek 
na temat dzikich zwierząt i opowiedzenia 
o swoich domowych pupilach.



7 października grupa „Skrzatów” obchodziła
Dzień Popcornu. Dzieci rozmawiały 
o właściwościach kukurydzy, 
wykonały ciekawe prace plastyczne, 
a na koniec zrobiły ogromną porcję popcornu, 
którą zjadły z apetytem.



7 października w ramach realizacji projektu “Z kulturą mi do twarzy”
dzieci z grupy “Pszczółek” były w teatrze ATM Scena na Bielanach 

na przedstawieniu pt. “Królestwo Plastiku”. 



7 listopada w grupie „Misiów”
obchodzono Dzień Owoców i Warzyw.

Dzieci za pomocą zmysłów:
dotyku, smaku i zapachu

miały okazję rozpoznać
owoce i warzywa.

Samodzielnie
przygotowały też 

sałatkę owocową.



10 października grupa „Rybek” obchodziła Dzień Znaczka Pocztowego.
Z tej okazji dzieci przypomniały sobie, na czym polega praca listonosza

i jaką drogę musi odbyć list, aby dotrzeć do adresata. Dzieci wybraliśmy się 
też na spacer, aby zobaczyć gdzie znajduje się najbliższy Urząd Pocztowy. 

Po powrocie projektowały znaczki pocztowe.



10 października w grupie „Misiów” obchodziliśmy
Światowy Dzień Drzewa.
Dzieci poznały budowę drzewa i dowiedziały się,
dlaczego należy o nie dbać. 
Wykonały wiele ciekawych zadań w kartach pracy
i piękną pracę plastyczną – witrażowe drzewa.



11 października grupa „Skrzatów” odwiedziła szkolnego ratownika.
Pani ratownik opowiedziała dzieciom o swojej pracy

i zaprezentowała przyrządy medyczne , których używa w swojej pracy.



11 października grupa 0B świętowała Dzień Postaci z Bajek.
Dzieci opowiedziały sobie o swoich ulubionych bajkach

i bajkowych bohaterach, oraz rozwiązywały zagadki.
Miały również okazję przebrać się  za ulubione postacie z bajek

i wziąć udział w zabawach tanecznych.



11 października w grupie „Misiów” 
obchodzono Dzień Dziewczynki.

Była to okazja do wspólnego świętowania i wspaniałej zabawy 



12 października w grupie „Skrzatów” 
obchodzono Dzień Uśmiechu. Była to okazja do rozmowy 
o emocjach i rozwijania motoryki małej u dzieci,
poprzez wykonanie ciekawych i kreatywnych prac plastycznych.



13 października „Rybki”
samodzielnie przygotowały
kolorowe kanapki. 
Przy okazji rozmawiały
o zdrowych nawykach żywieniowych.



13 października w ramach realizacji innowacji pedagogicznej 
„Laboratorium przedszkolaka”, grupa „Rybek” eksperymentowała z kolorami.

Dzieci za pomocą pipetki i strzykawki na tackach z solą
malowały kosmiczne obrazki. 



13 października grupa „Skrzatów” 
świętowała Dzień Kwiatka.
Była to też okazja dla dzieci do poznania 
nowych technik tworzenia ciekawych prac plastycznych.



14 października nasze przedszkole odwiedziły ślimaki afrykańskie 
Przy okazji dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek na ich temat, 

jak również miały okazję poznać inne mięczaki. 



17 października grupa 0B i „Skrzatów” 
wybrały się na wycieczkę

do Wioski Indiańskiej.
Dzieci przywitał nas wódz, 

który oprowadził je po wiosce. 
To był dzień pełen wrażeń i  przygód!



20 października grupa „Rybek sporządziła roztwór nasycony soli z wodą 
i założyła hodowlę kryształów. 

Dzieci z niecierpliwością czekały na pierwsze rezultaty 



24 października w grupie „Misiów” obchodzono Dzień Chleba.
Była to też okazja do poznania zawodu piekarza.

Dzieci dowiedziały się w jaki sposób powstaje chleb
i jakie dodatki można użyć, aby był zdrowy i smaczny.

Miały też okazję do degustacji różnych rodzajów pieczywa.



24 października nasze przedszkolaki miały okazję uczestniczyć 
w koncercie edukacyjnym pt. „Tam, gdzie rodzą się fioletowe krowy”.

Dzieci poznały tradycje, zwyczaje, stroje oraz muzykę alpejskich krain –
Tyrolu i Bawarii. Wszyscy świetnie się bawili 



25 października w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Mali Kucharze”,
grupa „Pszczółek” przygotowała sałatkę warzywną i kompot jabłkowy.



26 października grupa „Rybek” ponownie zamieniła się w naukowców.
Tym razem dzieci oglądały przez lupę jesienne liście 

i próbowały narysować na kartce to, co udało im się zobaczyć



26 października grupa „Skrzatów” świętowała Dzień Makaronu.
Dzieci wykonały makaronowa biżuterię dla siebie i swoich najbliższych,

a następnie pracę plastyczną – jeża, którego kolce były z makaronu.



27 października w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Dyni.
Rodzice z naszego przedszkola pięknie 

przyozdobili wejście do naszej placówki.

W przedszkolu dzięki pięknym dekoracjom 
panowała dyniowa atmosfera. 
Dla dzieci przygotowano też wiele atrakcji
nawiązujących do tego święta.



31 października grupa 0B obchodziła Dzień Makaronu.
Dzieci poznały historię makarony, jego rodzaje, 
jakie dania możemy z niego wykonać. 
Jednego dnia pomalowały makaronowe rurki farbami, 
by następnego stworzyć z nich kolorowe korale 
i bransoletki 


