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      Najmilsi! 

 
Pierwsze miesiące w „Naszym Przedszkolu” już za nami !  3 września odbyło się uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Wszystkie dzieci pożegnały wakacje i nadszedł czas na wspólną 

zabawę w przedszkolu. W tym szczególnym dniu zebranych gości powitała p. dyrektor Barbara Kocia, 

kierując ciepłe słowa w stronę naszych najmłodszych przedszkolaków oraz ich rodziców. Jak co roku, 

pierwsze dni września  upłynęły na adaptacji małych przedszkolaków z nowym otoczeniem oraz personelem. 

Dzieci wspólnie się uczyły, bawiły, poznawały swoje możliwości. Jak wiemy, początki te nie zawsze są łatwe, 

ale wszyscy staramy się stworzyć naszym pociechom sprzyjające i bezpieczne warunki oraz przyjazną, ciepłą 

atmosferę, co pozwoli na szybką i łagodną adaptację. Starsze dzieci natomiast powróciły z uśmiechem do 

swoich kolegów, koleżanek oraz wychowawczyń. Wszystkim Milusińskim życzymy, aby czas spędzony                    

w przedszkolu upłynął im na wesołej i radosnej zabawie, a rodzicom udanej współpracy z naszą placówką. 

Świętowaliśmy Światowy Dzień Uśmiechu, Święto Niepodległości,  uczestniczyliśmy w dniu 

pieczonego ziemniaka, piecząca przy tym smaczne ziemniaki oraz świetnie się bawiąc. Zaprosiliśmy do 

naszego przedszkola dzielnicowego Pawła Wodzińskiego, który opowiadał nam o bezpieczeństwie. Byliśmy 

już na pierwszych wycieczkach i przedstawieniach.  
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Wydarzenia 
                     

                       Sprzątanie świata 

W środę 12 września dzieci z naszego 

przedszkola aktywnie wzięły udział w akcji 

„Sprzątanie świata”. Przedszkolaki z chęcią                    

i radością przyłączyły się do akcji, by 

posprzątać „naszą Ziemię”. Sprzątając plac 

przedszkolny otrzymały rękawiczki i worki na 

śmieci. Bardzo zaangażowały się w tę akcję                   

i dokładnie wykonały swoje zadanie. Widząc, 

jak dużo jest śmieci wokół nas i jak trudno to 

wszystko posprzątać, przedszkolaki nauczyły 

się, że czystość otoczenia, w którym 

przebywamy, zależy tylko od nas. Od dziś będą 

pamiętały, że należy dbać i szanować naszą 

przyrodę.  

 

 

 

 

 

Jestem bezpieczny 

W ramach akcji „Jestem bezpieczny” 

20 września nasze przedszkole odwiedzili 

sekretarz gminy Monika Mączyńska, kierownik 

GOPS-u Agata Gula i dzielnicowy Paweł 

Wodziński. Pan policjant przybliżył dzieciom 

zasady bezpiecznego poruszania się po drodze   

i przechodzenia przez nią. Zwrócił uwagę na 

zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do 

obcych ludzi. Policjant poinformował                              

i zademonstrował dzieciom również, w jaki 

sposób należy się zachowywać podczas ataku 

psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały 

rad i wskazówek zaproszonego gościa. Była to 

bardzo pouczająca lekcja o przestrzeganiu 

zasad bezpieczeństwa, która na pewno 

pozostanie dzieciom na długo w pamięci. Na 

pamiątkę spotkania przedszkolaki z najstarszej 

grupy otrzymały odblaskowe opaski, dzięki 

którym będą bardziej widoczni w czasie 

spacerów i wycieczek. 

 

Wycieczka do Spichlerza Regionalnego 

Dnia 26 września dzieci z grupy 

„Żabek” uczestniczyły w wycieczce do 

Spichlerza Regionalnego w Skarżysku – 

Kościelnym, który powstał z inicjatywy 

Elżbiety i Włodzimierza Jachów. Gromadzone 

przez nich od lat stare przedmioty związane                              

z tradycjami regionu powiatu skarżyskiego 

stały się inspiracją do utworzenia niewielkiego 

„muzeum”, gdzie wyeksponowane zostały 

przedmioty codziennego użytku, gospodarstwa 

domowego, narzędzia pracy, itp. Spichlerz to 

chata wiejska, częściowo zbudowana ze starych 

oryginalnych, a częściowo z nowych 

materiałów. Przedszkolaki miały okazję 

zobaczyć jej wnętrze, które stanowią stare ławy, 

łóżka, ozdoby, ubrania oraz sprzęty domowe                  

i rolnicze dawnej wsi świętokrzyskiej. Dzieci                

z dużym zaciekawieniem oglądały zbiory, 

dowiadując się jak żyli nasi przodkowie. Pani 

Elżbieta pokazała również kolekcję starych 

zabawek, którymi przed wielu laty bawiły się 

wiejskie dzieci. Zaprezentowała też swoje 

umiejętności rękodzielnicze, wykonując dla 

naszych przedszkolaków drewniane tulipany, 

które ofiarowała nam na pamiątkę. Za piękne 

spotkanie, ciekawe opowieści i zabawy 

przedszkolaki wręczyły pani Eli 

podziękowanie. 
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Święto Pieczonego Ziemniaka – dzień 

brązowy 

Jesień to czas zbiorów ziemniaków,               

a przy tym świetna okazja do wspólnej zabawy 

i bliższego poznania tego warzywa. Z tej okazji 

skorzystały dzieci z naszego przedszkola, które 

28 września obchodziły Święto Pieczonego 

Ziemniaka, a zarazem brązowy dzień w 

przedszkolu. Dzieci zapoznały się z ,,Bajką            

o Ziemniaku”, z której w prosty sposób 

dowiedziały się skąd on pochodzi i jak trafił do 

Polski. Przyswoiły sobie również wiele 

ciekawostek i informacji na temat ziemniaka: 

jego różne nazwy. Gdy ziemniaki piekły się, 

dzieci z twarzami pełnymi uśmiechów, brały 

udział w różnych konkursach i zawodach 

sportowych, których głównym bohaterem był 

ziemniak. Przedszkolaki poszukiwały 

ziemniaków na terenie przedszkola, rzucały 

ziemniakiem do celu, zorganizowały slalom               

z ziemniakiem na drewnianej łyżce oraz sadziły 

i zbierały ziemniaki. Zakończeniem święta była 

degustacja pieczonych ziemniaków. Pobyt na 

świeżym powietrzu zrobił swoje, gdyż apetyt 

dopisywał dzieciom. Mamy nadzieję, że 

wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim 

wiele radości i dostarczył pozytywnych wrażeń.  

Światowy Dzień Uśmiechu 

„Mały czy duży, zawsze niech pamięta, 

aby jego buzia była zawsze uśmiechnięta!”                          

W piątek 4 października obchodziliśmy                        

w naszym przedszkolu Światowy Dzień 

Uśmiechu. Symbolem tego wyjątkowego dnia 

była uśmiechnięta buźka, którą otrzymał każdy 

przedszkolak. Przez cały dzień obowiązywała 

zasada – uśmiech nie schodzi z naszych ust, 

jesteśmy mili i uprzejmi dla innych, zwracamy 

się do wszystkich z należytym szacunkiem. Dla 

dzieci zorganizowane zostały różne zabawy 

muzyczne i muzyczno-ruchowe wzbudzające                 

u nich radość i uśmiech. Chcieliśmy sprawić 

radość innym i zachęcić do częstego 

uśmiechania się. Był to naprawdę radosny                        

i uśmiechnięty dzień i oby jak najczęściej 

uśmiech gościł na twarzach naszych 

przedszkolaków. 
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Fioletowy dzień w przedszkolu 

Dnia 9 października nasz ,,kolorowy 

kalendarz” zatrzymał się na kolorze 

fioletowym. Tego dnia, każdy w swoim ubiorze 

posiadał akcent fioletowy. Każda z grup wzięła 

udział w mocno fioletowych zajęciach. Dzieci  

z grupy „Żabek” i „Jeżyków”  tego dnia miały 

dużo pracy, każdy kroił owoce na kawałki oraz 

nadziewał na patyczki tworząc pyszne i zdrowe 

szaszłyki w kolorze fioletowym. Dzieci                

z najmłodszej grupy wyszukiwały fioletowych 

zabawek w sali, uczestniczyły w zabawach                  

z kolorem fioletowym oraz malowały farbami. 

Ponieważ kolor fioletowy jest kolorem 

pochodnym, dzieci w tym dniu miały 

możliwość eksperymentowania. Poprzez 

zabawę dzieci  odkryły, że łącząc kolor 

czerwony i niebieski można wyczarować kolor 

fioletowy. Dzień ten był pełen pozytywnych 

emocji i uczuć. 

 

 

 

 

 

 

 

Starszaki z wizyta w bibliotece 

Dnia 11 września dzieci z grupy 

„Żabek” udały się do biblioteki. Jednym z 

powodów tego spotkania były 92 urodziny 

Kubusia Puchatka, amatora miodku 

mieszkającego w Stumilowym Lesie, który od 

1926 roku jest ulubieńcem zarówno dzieci, jak 

i dorosłych. Pani Teresa przybliżyła dzieciom 

postać Kubusia i jego przyjaciół, po czym 

przeczytała jedną z bajek o przygodach 

sympatycznego misia. Dzieci chętnie 

odpowiadały na pytania, czym według nich jest 

przyjaźń nawiązując do bajki oraz znanych 

sobie przygód Kubusia. Następnie pani 

bibliotekarka opowiedziała o bibliotece                            

i o zbiorach znajdujących się na półkach. Dzieci 

zobaczyły jak wygląda karta czytelnika oraz 

poznały zasady wypożyczania książek. 

Dowiedziały się także, jak należy o nie dbać. Na 

koniec spotkania każde z nich po raz pierwszy 

wypożyczyło książkę oraz otrzymało słodki 

upominek w postaci cukierków. 

 

 

 

 

 

 

 

       Dzień Nauczyciela w przedszkolu 

15 października był w naszym 

przedszkolu wyjątkowym dniem. Ten pogodny 

i ciepły nastrój zawdzięczamy naszym 6-

latkom, którzy pod kierunkiem p. Anety  

pięknie zaprezentowali dla wszystkich 

zaproszonych gości, specjalnie przygotowane 

na tę okazję występy. Dzieci wyraziły swoje 

podziękowanie i słowa uznania składając 

serdeczne życzenia w postaci przygotowanych 

piosenek, wierszy oraz tańca. Przedszkolaki 

były bardzo dumne i pełne powagi podczas 

artystycznego wystąpienia, a w nagrodę 

otrzymały wielkie brawa. Następnie głos 

zabrała p. dyrektor Barbara Kocia, która złożyła 

serdeczne życzenia wszystkim pracownikom 

przedszkola, podziękowała za trud włożony 

każdego dnia w kształcenie i wychowanie 

młodych pokoleń. Na zakończenie dzieci 

rozdały nauczycielom, pracownikom 

przedszkola oraz zaproszonym gościom mały 

upominek w postaci słonecznika. 
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Wycieczka do MCK na przedstawienie 

„Śnieżka” 

16 października dzieci z grupy „Żabek”                          

i „Jeżyków” wybrały się na wycieczkę do MCK 

w Skarżysku Kamiennej na przedstawienie 

teatralne pt. „Śnieżka” w wykonaniu 

Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa. 

Obejrzana przez dzieci wersja popularnej baśni 

braci Grimm „Królewna Śnieżka i siedmiu 

krasnoludków” była spektaklem kolorowym, 

wesołym, roztańczonym i rozśpiewanym. 

Towarzyszące dzieciom w trakcie spektaklu 

emocje pokazały, że dzieci doskonale się bawią. 

Ogromną atrakcją była bogata aranżacja 

środków scenicznych: charakteryzacja, ciekawe 

rekwizyty, rozbudowana dekoracja. 

Przedstawienie dostarczyło wszystkim widzom 

wielu cennych doświadczeń teatralnych, 

uśmiechu oraz dobrej zabawy. Dzieci 

wychodziły z przedstawienia pełne 

niezapomnianych wrażeń i pozytywnych 

emocji. W tym dniu pogoda była wyjątkowa 

piękna. Nie brakowało promieni słońca                          

i ciepłych podmuchów wiatru, wiec 

przedszkolaki po spektaklu udały się do 

pobliskiego parku, gdzie mogły podziwiać 

krajobraz w jesiennej szacie, otaczającą 

przyrodę, rozpoznawały gatunki drzew, owoce 

i liście, które zbierały w celu wzbogacenia 

kącika przyrody. 

 

 

 

Zwiedzanie Komendy Powiatowej Policji 

W czwartek 19 października dzieci                   

z grupy „Żabek” i „Jeżyków” odwiedziły 

Komendę Powiatową Policji w Skarżysku 

Kamiennej. Głównym celem spotkania było 

zwiedzanie całego obiektu oraz zapoznanie się 

bliżej z zawodem policjanta. Było wiele 

atrakcji. Przedszkolaki obejrzały sprzęt, jaki 

policjanci wykorzystują w codziennej służbie. 

Mogły nie tylko zobaczyć z bliska radiowóz                 

i policyjny motocykl., ale także usiąść w nim                 

i zrobić sobie zdjęcie. Zwiedziły m. in. 

strzelnicę, siłownię, pomieszczenie dyżurnego           

i areszt. Specjalnie dla przedszkolaków 

zademonstrowano elementy tresury psa 

służbowego. Policjanci wyjaśnili dzieciom na 

czym polega służba czworonożnych 

funkcjonariuszy – wspólne patrolowanie ulic 

miasta i poszukiwanie przestępców. Obok 

zwiedzania komendy, ważnym punktem 

spotkań były prelekcje na temat bezpieczeństwa 

dzieci na drodze, w domu i na podwórku.. 

Policjanci pokazali najmłodszym bajkę 

profilaktyczną dotyczącą właściwych 

zachowań w ruchu drogowym, jak również 

propagowali ideę noszenia odblasków. Na 

zakończenie tej interesującej i ekscytującej 

wycieczki przedszkolaki wręczyły Panom 

Policjantom podziękowanie i własnoręcznie 

wykonany słonecznik. 
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Teatrzyk „Cenne rady” 

W czwartek 25 października nasze 

przedszkole odwiedził Teatr Lalek ,,Bajka”                 

z Nowego Sącza. Dzieci na przykładzie 

znanych bajek dowiedziały się jak unikać 

zagrożeń w różnych sytuacjach życiowych. 

Bajka miała charakter pouczający– 

przestrzegano, aby  dzieci nie ufały obcym  i nie 

nawiązywały z nimi znajomości oraz nie 

przyjmowały od nich prezentów. Zwrócono 

również  uwagę na przepisy ruchu drogowego, 

przypomniano znaki ostrzegawcze, 

informacyjne, zakazu i nakazu oraz 

sygnalizator świetlny. Dzieci z dużym 

zainteresowaniem śledziły losy głównych 

bohaterów, a na koniec wspólnie z aktorami 

omówiły prezentowane wcześniej „Cenne 

rady”. 

 

 

 

 

 

 

 

Żółty dzień w przedszkolu, teatrzyk 

„Jesienne porządki” 

Dzień 29 października był dniem 

pełnym atrakcji i niespodzianek dla 

przedszkolaków.  W tym dniu obchodziliśmy 

dzień żółty, a w  naszym przedszkolu zrobiło się 

bardzo słonecznie. Dominującym kolorem tego 

dnia był żółty, który rozweselał buzie 

wszystkich przedszkolaków. Każde dziecko 

starało się mieć chociaż mały element 

garderoby w tym kolorze, ale nie zabrakło 

również „żółtych cytrynek” ubranych od stóp 

do głów. Wszyscy bawili się znakomicie.                    

Z okazji żółtego dnia, dzieci wykonały taniec 

słońca, z użyciem żółtych wstążek, szukały                   

w sali przedmiotów,  w których ukryła się żółta 

barwa. Były także wspólne zabawy, ćwiczenia 

gimnastyczne, eksperymenty, tańce przy 

muzyce i zajęcia plastyczne. Podczas zajęć 

panowała radosna atmosfera, żółty kolor dodał 

wszystkim dzieciom energii, którą później 

spożytkowały podczas pobytu na placu zabaw. 

Kolejną atrakcją dla dzieci tego dnia było 

obejrzenie przedstawienia teatralnego  pt. 

„Jesienne porządki”. Bajka ta przybliżyła 

przedszkolakom wiedzę na temat zachowania 

zwierząt w okresie jesieni. Dzieci jak zwykle 

bardzo żywo reagowały na pełną humoru 

inscenizację angażując się w przedstawienie 

również jako mali aktorzy. Zwierzęta 

pokazywały jak robią jesienne porządki oraz 

jakie gromadzą zapasy na zimę. Jesienne 

przedstawienie przypomniało dzieciom, że 

zima jest już tuż. 

 

 

 

 

 

 

 

Teatrzyk „Kruszynka” 

Dnia 6 listopada gościliśmy w naszym 

przedszkolu Teatr PINOKIO z Nowego Sącza  

z przedstawieniem pt. „Kruszynka”. Kukiełki              

i wspaniali aktorzy przenieśli dzieci w świat 

fantazji. Spektakl opowiadał o słonicy 

imieniem Kruszynka, która była leniwa                      

i uciekła z zoo, bo nie chciała pracować. 

Zwierzątka zmuszone były nieustannie jej 

pomagać. W końcu słonica odkryła, że 

prawdziwy sekret przyjaźni polega na 

wzajemnej pomocy i akceptacji samego siebie             

i innych. Akceptujemy siebie i innych bez 

względu na to kim jesteśmy i jak wyglądamy. 

Przedstawienie miało charakter edukacyjny          

i pouczający. W sposób bajkowy pokazane 

zostały wartości przyjaźni, zrozumienia, 

akceptacji i pomocy potrzebującym. 
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100 lat Niepodległości 

W piątek 9 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta akademia 

upamiętniająca ważną rocznicę w dziejach Polski, 100 – lecie Odzyskania Niepodległości.                 

Z tej okazji przedszkolaki zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – 

Polaków dzień. Wszystkie dzieci tego ważnego dnia wyglądały odświętnie i uroczyście, a na 

ich piersi widniały kotyliony w barwach narodowych. Uroczystość poprowadziła p. Zofia 

Sieczka, która dokonała krótkiego rysu historycznego dotyczącego Święta Niepodległości, 

przybliżając dzieciom wydarzenia sprzed 100 lat. Następnie swój występ zaprezentowały dzieci 

z grupy „Jeżyków”, podczas którego recytowały wiersz patriotyczny, śpiewały piosenki.                        

O godzinie 11:11 dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola wspólnie odśpiewali cztery 

zwrotki hymnu Polski. Aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas dzień 

uczestniczyliśmy także w Przedszkolnym Marszu ku czci naszego kraju. Dzień Niepodległości 

był bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci 

naszych „Małych Polaków”. 
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Kącik Rodzica… 
 

Wszyscy pragniemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych  

i szczęśliwych ludzi…Jest na to sposób- czytajmy dzieciom !! 

 

Przeprowadzone na  ten temat badania naukowe  potwierdzają, że głośne czytanie: 

1. uczy myślenia, poprawia koncentrację  

2. rozwija język, pamięć i wyobraźnię 

3. kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie 

4. poszerza wiedzę  ogólną 

5. uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu   

6. wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka  

7. zapewnia emocjonalny rozwój dziecka 

8. buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem 

9. zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera 

10.  chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury 

 

Przedstawiam kilka korzyści z głośnego czytania dziecku:  

 

Przede wszystkim głośne czytanie ma wpływ na zdrowie emocjonalne dziecka. 

Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne 

poczucie własnej wartości –wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia, 

co najmniej tak znacząco ,jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie 

buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną                              

z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego 

emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, 

przedkładając nad jego potrzeby swą  karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, 

nieświadomie narażają całą jego przyszłość. Brak  więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal 

gwarancją ogromnych życiowych problemów,  natomiast mocna i zdrowa więź z nimi  daje na 

całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi  wpływami, na które dziecko będzie 

odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc  z bogatych zasobów własnego 

intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu.   
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Kolejnym dobrodziejstwem 

płynącym z głośnego czytania dziecku 

stanowią korzyści językowe i umysłowe, 

które zresztą ściśle się łączą. Co jest 

najlepszą wizytówką  każdego człowieka? 

Jego język. Używanie bogatego i pięknego 

języka, umiejętność  prowadzenia ciekawej 

konwersacji, łatwość publicznego 

wypowiadania się w sposób jasny,  logiczny 

i obrazowy to atuty w życiu społecznym nie do przecenienia. 

Nie zawsze rodzice są świadomi, że wspólne czytanie może bardzo pomagać 

 w wychowaniu dziecka. W książkach znajdujemy często fragmenty, które mogą  

posłużyć, jako rozwiązania konkretnych sytuacji, z którymi dziecko styka się w życiu. Dobra 

literatura dla dzieci daje dobre wzorce zachowania. Dla rodziców to bezcenna pomoc                             

w kształtowaniu właściwych postaw i nawyków dziecka.   

Książka jest skarbnicą wiedzy, źródłem nieskończonej wyobraźni, kopalnią  

inspirujących pomysłów –jest zaledwie symbolem przedmiotu sprawiającego radość 

maluchom. Pomaga najmłodszym w przekroczeniu bram zarówno fantastycznego świata bajek, 

baśni, legend, jak i tak bliskiej im przedszkolno-domowej codzienności. Niekiedy pozwala, 

choć na chwilę zapomnieć o małych smutkach czy chorobie. Z myślą o ułatwieniu–                                 

a w niektórych przypadkach umożliwieniu –przedszkolakom kontaktu z książką.  

Jeśli nie czytaliśmy –najwyższy czas zacząć 

Jak czytać dzieciom na głos? 

- Zanim zaczniesz czytać książkę, zastanów się, czy naprawdę jest tego warta. 

- Czytaj codziennie, jeśli to możliwe, o tej samej porze każdego dnia. Najlepszym momentem 

jest czas przed pójściem spać. 

-Nie pozwól dzieciom bawić się i ruszać podczas czytania, gdyż powoduje, że przestają one 

uważać 

- Zanim zaczniesz czytać, opowiedz w kilku słowach, dwóch zdaniach, o czym będzie ta 

historia 

- Kiedy czytasz kolejny rozdział, zawsze zacznij od podsumowania, streszczenia poprzednich 

rozdziałów. 

- Pozwól dzieciom zadawać pytania i komentować, i, co więcej, odpowiadaj na ich pytania, 

dziel się własnymi spostrzeżeniami, nawiązuj z nimi dialog podczas czytania. 
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- Utrzymuj kontakt wzrokowy. Wiadomo, nie cały czas, ale spójrz na nich czasem 

- Jak już skończyłaś czytać, zostaw książkę dzieciom. Dzieci 

będą oglądać obrazki, przypominać sobie akcję. 

 

 

 

 

Opowiadanie „Wiewiórka Wiki” 

 

Wiewiórka Wiki na drzewie mieszkała. W opuszczonej dziupli, co ją dzięcioł zrobił. 

Całkiem wygodnie jej tam było. Miała salon, kuchnię i spiżarnię. Jak wszyscy wiedzą, 

najważniejsza dla wiewiórki jest spiżarnia. Latem jest ona pusta, ale gdy się jesień zaczyna 

każda wiewiórka swoją spiżarnię zapełnia. Wiki właśnie gromadziła zapasy. Zbierała leśne 

przysmaki, takie jak orzechy czy żołędzie. Zbiory układała na półkach w równych rzędach, tak 

by weszło ich jak najwięcej. Wiki była bardzo zapracowana. Wstawała wcześnie rano, biegała 

po lesie, wspinała się po drzewach. Co znalazła - do dziupli zanosiła. Trud ten był konieczny, 

bowiem po jesieni zima przychodzi. Wówczas na dworze niełatwo znaleźć coś do jedzenia. 

Dlatego zimy spokojnie wypatruje tylko ten, kto ma pełną spiżarnię. Wiki dobrze o tym 

wiedziała. Gdy pojawiły się pierwsze leśne przysmaki, zamiast korzystać z ich dobroci, jeść do 

syta, wiewiórka zbierała je i odkładała na później. Nic zatem dziwnego w tym, że już w połowie 

jesieni spiżarnia Wiki była zapełniona. Teraz przyszedł czas na odpoczynek, można było na 

gałęzi się pobujać czy zanurkować w kolorowych liściach. Właśnie po takim dniu spędzonym 

na zabawie Wiki wraca do dziupli. Wchodzi i staje przerażona. Okazało się, że wszystkie jej 

zapasy zniknęły. To była bardzo zła wiadomość. Do zimy pozostało coraz mniej czasu. Trudno 

będzie przygotować nowe zapasy, a i w lesie o tej porze większość przysmaków został już 

wyzbierana. Dlatego wiewiórka postanowiła zrobić własne dochodzenie. Chciała sprawdzić, w 

jaki sposób zniknęły jej zapasy. Bo przecież, gdy zgromadzi nowe i te mogą zniknąć w 

nieznanych okolicznościach. Trzeba było to 

koniecznie wyjaśnić. Wiki obejrzała dokładnie swoją 

spiżarnię w poszukiwaniu śladów, które mogłyby ją 

naprowadzić na jakiś trop. Uwagę wiewiórki zwróciło 

małe piórko leżące na dolnej półce. Wiki zawsze dbała 

o porządek, była zatem przekonana, że to nie ona je 
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tutaj zostawiła. Przyjrzała mu się bliżej. Piórko było całe czarne. To nasunęło dla wiewiórki 

skojarzenie z krukiem, który mieszkał na jej drzewie. Nie namyślając się więcej, udała się do 

sąsiada. Kruk jednak stwierdził, że to nie jego piórko, i że nie był u wiewiórki, jednak widział 

razu pewnego jak do jej dziupli przyleciała sroka. Wiki zatem udała się piórkiem do sroczki, 

która mieszkała tuż obok. Ta rzeczywiście przyznała, że była u wiewiórki i jej zapasy zabrała, 

jednak zostawiła zapłatę w postaci jej własnego piórka. Wiki jednak szybko poinformowała 

sroczkę, że jej zbiory nie są na sprzedaż. Piórko sroczce oddała i swoje zapasy na zimę zabrała. 

                           Coś dla przedszkolaka… 

                                   Poprowadź wiewiórkę do orzeszków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mamotoja.pl/pub/babyonline_2015/labirynty/labirynt-wiewiorka.pdf
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Zwroty grzecznego przedszkolaka 
 Cześć- powitanie lub pożegnanie, którego używamy tylko wobec kolegów 

 i koleżanek. 

 Do wiedzenia – słowa na pożegnanie wraz z obietnicą ponownego spotkania. 

 Dobranoc – życzenie dobrej nocy i dobrych snów. 

 Dobry wieczór – powitanie wieczorne. 

 Dzień dobry – słowa, których używamy na powitanie, życząc jednocześnie dobrego 

dnia. 

 Dziękuję – tym słowem wyrażamy wdzięczność za prezent lub za przyjemność. 

 Proszę – to słowo otwiera wszystkie serca, kiedy o coś grzecznie  

 Przepraszam – tego słowa używamy kiedy chcemy przejść obok innych lub zrobiliśmy 

komuś krzywdę. 
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STUDIO DOBREGO SMAKU 

 
 

Zupa dyniowa 

Składniki: 

 0,5 kg dyni (obranej ze skóry, bez pestek) 

 0,5 kg ziemniaków 

 1,5 litra wody 

 2 cebule 

 koncentrat pomidorowy 

 śmietana 12-proc. do zup i sosów    

 natka pietruszki 

 3 łyżki masła 

 sól i pieprz 

 kostka rosołowa 

 łyżeczka czerwonej papryki słodkiej 

 gałka muszkatołowa 

Przygotowanie: 

Obraną dynię kroimy w kostkę, wkładamy do garnka z wodą, kostką rosołową                             

i gotujemy do miękkości. Doprawiamy solą i pieprzem. Gdy będzie gotowa, wodę przelewamy 

do innego garnka, a dynię wyławiamy i przekładamy do miski. Miąższ miksujemy blenderem. 

Cebule obieramy i kroimy drobno. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy masło i cebulę. Uwaga, 

cebula nie ma się smażyć. Trzeba ją zeszklić. Tylko wtedy zupa z dyni będzie miała odpowiedni 

smak i złocisty kolor. Gotową cebulę również miksujemy blenderem. Zupa z dyni to także 

ziemniaki, które obieramy, płuczemy i kroimy w talarki lub kostkę wrzucamy do wywaru 

dyniowego i gotujemy kilka minut do miękkości. Gdy ziemniaki są gotowe, do wywaru 

dodajemy zmiksowany miąższ dyni oraz zmiksowane cebule. Dodajmy kilka łyżek koncentratu 

pomidorowego, sproszkowaną słodką czerwoną paprykę. Następnie dodajmy 2-3 łyżki 

śmietany. Zupa z dyni powinna mieć jasnoczerwony kolor. Natkę pietruszki siekamy, a na tarce 

ścieramy kawałek gałki muszkatołowej. Dodajmy do zupy. Uwaga! Gałkę dodajemy ostrożnie, 

aby zupa z dyni nie miała zbyt intensywnego smaku. Doprawiamy solą i pieprzem.  

Smacznego! 
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WAŻNE INFORMACJE 

 

  


