
  WRZESIEŃ  
 

U CHOCHLIKÓW 
 
 Z dniem pierwszego 

września nasza grupa nabrała 

zdecydowanie większych 

rozmiarów i obecnie jest nas 

dziewiętnaścioro. Wszyscy już  

zdążyliśmy się poznać i zaprzyjaźnić, choć na początku mieliśmy trochę 

trudności z zapamiętaniem imion naszych nowych przedszkolaków:) Bardzo 

pomogły nam w tym super zabawki i książki, które możemy przynosić z 

domu do przedszkola. Największą furorę robią duże traktory Filipka, małe 

traktorki  i książki Wiktorka, zabawki 

Przemka oraz przeróżne pojazdy Ivo i 

Dawidka, jak również nietuzinkowe  

maskotki dziewczynek. Przy okazji 

uczymy się też dzielenia zabawkami, 

poszanowania cudzej własności, 

odpowiedzialności i wzajemnego szacunku 

do siebie.  

Każdy z nas otrzymał nowy znaczek w szatni i w łazience, sprawdzaliśmy 

nawzajem naszą pamięć – czy wiemy jaki znaczek do nas należy i jaki 

znaczek ma nasz ulubiony kolega – koleżanka. Potem wyklejaliśmy kontury 

naszych znaczków kolorowym papierem – wydzieranką ... ale było klejąco...:) 

 Wrzesień powitał nas ciepłą i słoneczną pogodą, mieliśmy więc wiele 

okazji, aby wychodzić na długie, 

interesujące spacery, podczas których 

bacznie obserwowaliśmy zachodzące 

zmiany w przyrodzie, szukaliśmy Pani 

Jesieni, oraz drzew owocowych. 

Pewnego dnia udało nam się nazbierać w 

parku tak dużo kasztanów, że nie 

mieściły się w naszych kieszeniach, na 

co  z pomocą pośpieszyła pani, oferując 

miejsce w swoim żakiecie:) Mieliśmy 

wtedy co dźwigać, oj, mieliśmy:) 



Bawiliśmy się też znakomicie na placu zabaw  - bardzo upodobaliśmy sobie 

nasz domek, a zwłaszcza jego melodyjny dzwonek:)  

 Zaraz na początku 

września  mieliśmy 

okazję wypowiedzieć 

swoje  pierwsze życzenie 

i poprosić o jego 

spełnienie Złotą Rybkę, 

która gościła w naszym 

przedszkolu z 

przedstawieniem „O 

rybaku i złotej rybce”. 

My nie zdradzimy swoich 

życzeń, ale domyślamy 

się jakie życzenia 

wypowiedziały nasze 

panie (od tego czasu trochę się zmieniliśmy pod względem zachowania). Po 

przedstawieniu poczuliśmy się jak profesjonalni modele – pozowaliśmy do 

zdjęć na pięknym rowerze! 

 Na zajęciach przenieśliśmy się w czasie do przeszłości, 

wspominaliśmy przygody wakacyjne, a nawet odwiedziliśmy plażę, gdzie 

opalaliśmy nasze brzuszki i plecki, radośnie śpiewając. Z ochotą 

odwiedziliśmy sklepik na Wyższej Bramie, w którym mogliśmy się 

zaopatrzyć w świeże owoce, które później ze smakiem zjedliśmy podczas 

zajęć, próbując rozpoznać je po smaku – ale było śmiechu! 

 Lubimy nasze codzienne 

zajęcia, a szczególnie malowanie 

farbami; jesteśmy w tym już 

bardzo dobrzy, gorzej idzie nam 

wycinanie i klejenie  (zużywamy 

strasznie dużo kleju, jak to się 

dzieje?!). Ponadto często lepimy 

z plasteliny piłeczki i węże oraz 

wycinamy foremkami 

najróżniejsze kształty. Robiliśmy 

też już pierwsze zadania i nie 

szło nam to wcale łatwo, ale będziemy jeszcze nad tym pracowali:) 



Mieliśmy też wiele zabaw matematycznych: przeliczaliśmy, porównywaliśmy 

wielkości zbiorów, poznaliśmy pojęcia: „mały”, „mniejszy”, „najmniejszy”, 

utrwalaliśmy kolory. 

„Podpisywaliśmy” krzesełka naszymi imionami, czytaliśmy globalnie nasze  

imiona i odszukiwaliśmy je w naszej sali. Dowiedzieliśmy się, co kryje się 

pod pojęciem „sad”. Na rytmice 

prowadzonej przez panią Magdę i 

zajęciach umuzykalniających 

uczymy się śpiewać przeróżne 

piosenki; poznaliśmy też pierwsze 

instrumenty perkusyjne. 

Odgadujemy wiele  - czasem 

dziwnych – zagadek  słuchowych, 

uczymy się także poruszać w rytm 

muzyki.  

Naszymi ulubionymi zabawami w 

kole są „Komar” i „Pajacyk”, a 

czasem lubimy po prostu udawać, że jesteśmy „Balonikiem”, który trzeba 

nadmuchać do granic możliwości, aż z hukiem pęknie:) 

  Zaczęliśmy intensywnie ćwiczyć oraz 

gimnastykować się przy muzyce i 

opowieściach ruchowych. Wraz z Cookiem i 

panią Kasią poznajemy tajniki języka 

angielskiego, a panie Dorotka i Monika 

codziennie organizują nam wiele ciekawych 

zabaw oraz proponują różne zadania do 

wykonania. 

Nie możemy zapomnieć też o paniach – 

Halince i Janince – które podają nam pyszne 

posiłki i sprzątają, gdy nabrudzimy, a przy 

tym wcale się nie gniewają! 

 

 

PRZEDSZKOLE JEST SUPER!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 



Poznaliśmy piosenki: 
 

„Pac, gruszka”  

 
1. Pod owocami zgina się grusza. 
Wiatr konarami gruszy porusza. 
Ref.: /Pac, gruszka, pac, gruszka  

– hop – do fartuszka!/x2 
2. Spadają gruszki od soku miękkie.             

Nad gruszą krążą osa i szerszeń.    
Ref.: /Pac, gruszka, pac.../x2 

 
 „Idzie wąż” 
 

Idzie wąż, idzie wąż; 
rośnie wciąż, rośnie wciąż. 
Ola węża się nie boi 
i dlatego za nim stoi. 
Długi jest ten wąż, 
długi jest ten wąż. 
 
 

 
„Dziwne plamy” 

 

1. Ręce, ręce brudne 
mamy;  

same, same dziwne plamy. 
Woda, woda, woda spływa, 

zmywa, zmywa, zmywa. 
2. Buzie, buzie brudne... 
3. Nogi, nogi brudne... 

4. etc. 
 

 
 
 



 „Ja jeden palec mam” 
(masażyk) 

 

/Ja jeden palec mam/x3 
i coraz szybciej gram. 
/Ja dwa palce mam/x3 
i coraz szybciej gram. 
/Ja trzy palce.../x3  
etc. 

 
„Burczą brzuszki” 
 

Burczą brzuszki, burczą 
brzuszki – głodne przecież są 
maluszki.  
Naszą salę już sprzątamy, bo 
jedzonko zaczynamy. 
 
 
 
 

 
 

Poznaliśmy wierszyki: 

 
 „Jabłka” 

 
Jabłka pospadały na ścieżkę dojrzałe. 
Dzieci je zbierają: te duże i te małe. 

To najmniejsze jabłko ukryło się w trawie; 
przyjdzie krasnoludek, będzie miał zabawę. 

 
 

 
 
 
 

 



 
We wrześniu 
na zajęciach 

z języka 
angielskiego 

u 
Chochlików: 

 
 

          Cookiemu było niezwykle miło wrócić po wakacyjnej przerwie do 
grupy Chochlików. Bardzo szybko zauważył w niej nowe twarze☺ 
Zaczynamy nasze spotkania ponownie, lecz poszerzamy je o nowe 
wiadomości oraz o pracę z  książkami. Dotychczas udało nam się 
opanować i przypomnieć następujące wiadomości: 
 
 
Słownictwo czynne:                                                       Słownictwo bierne: 
 
hello                                                                                      What’s your name? 
bye-bye,                                                                              close/ open your eyes, 
Cookie the cat,                                                                    point to, 
Lulu the kangaroo                                                              come to me, 
no                                                                                        listen, 
yes,                                                                                     bring to me, 
boy/-s,                                     take. 
girl/-s,  
stand up, 
sit down, 
jump up, 
dance, 
clap, 
tree. 
 
 
 
 
 



 
Piosenki: 

„Hello song”  
 
Hello, hello, 
Girls and boys. 
Hello, hello, 
Girls and boys. 
Hello, hello, 
Girls and boys.                  
Hello, hello, 
Hello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Bye-bye song”  

 
Bye-bye, 

Girls and boys. 
Bye-bye, 

Girls and boys. 
Bye-bye, 

Girls and boys. 
Bye-bye, girls and boys! 

“Tidy up song”  
 
Now it’s time to tidy up,  
tidy up, tidy up, 
Now it’s time to tidy up,  
One, two, three. 
 


