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       Gazetka dla Rodziców 
Przedszkolaka Gedanensis 
 

 

 

 

 



 

 Ważne wydarzenia z życia przedszkolaka :          

Wrzesień Październik 

� Dzień Chłopaka                  
i Przedszkolaka 

� Teatr o „Królu, który 
płakał z bólu” 

� Wycieczka „Jesienne 
dary” 

 
 

 

� Powitanie jesieni 
� Teatr „Drogowy zawrót 

głowy” 
� Dzień Grzyba 
� Pasowanie Przedszkolaka 
� Święto dyni-dzień 

pomarańczowy 

 

    
 



Piosenki i wierszyki maluszków 

Piosenka powitalna 

               Podajmy sobie ręce i zróbmy duże koło.     
   Zabawą i piosenką witamy się wesoło ☺    

 

   „MI Ś” 
1.Pewien bardzo mały miś 
do przedszkola przyszedł dziś. 
I powiedział mi do uszka, 
że najlepiej jest w maluszkach. 
 

2.Pewien bardzo mały miś 
do przedszkola przyszedł dziś. 
Wszyscy bardzo Cię lubimy 
popatrz misiu jak tańczymy. 
 

 
„Mój hełm” 

Mój hełm, on ma dwa rogi 
Dwa rogi ma mój hełm 
Bo gdyby nie dwa rogi 
To nie byłby mój hełm 
 
: 

    Sposób pokazywania słów 
Hełm – dotykamy dłońmi głowy 
Dwa – wyciągamy do przodu odpowiednią 
liczbę palców 
Rogi – przykładamy palce do głowy, 
imitując rogi 
To nie byłby – kiwamy ręką

 
 Zabawa paluszkowa 
 
Biedronka mała robaczki spotkała. 
Z tym się przywitała, tego pogłaskała, 
Temu pomachała, tego zabrać chciała, 
z tym się pożegnała i do nieba poleciała. 
 
                                   
 
 „Kieszeń”  
 
Na późną jesień                         
najlepsza jest duża kieszeń. 
Taka prawie bez dna.             
Żeby do niej wrzucać, 
co tylko się da: 
żołędzie i kasztany, 
i pomysł zwariowany.                    
I żeby w tej kieszeni, wiesz, 
na zimę mógł usnąć jeż 
   



Piosenki średniaków                                                                    

„Nutki” 

1.Do przedszkola wpadły nutki,  
Wszystkie miały czarne butki,                                                                                                             
Czarne szelki i czapeczki I skakały jak piłeczki! 
 
Ref: Ta wysoko tamta nisko,  
Ta z plecakiem, ta z walizka,  
Roztańczone nutki trzy `               
Do, re, mi, nutki trzy 
 
2.Poprosily o mieszkanie,                  
W wielkim czarnym fortepianie                               
I biegały i skakały Po klawiszach czarno-białych!                          
 
Ref: Ta wysoko tamta nisko,                           
Ta z plecakiem, ta z walizka,          
Roztańczone nutki trzy Do, re, mi, nutki trzy 
 

                    „Boogie woogie” 

                         
1.Do przodu prawą rękę daj 
Do tyłu prawą rękę daj 
Do przodu prawą rękę daj 
I pomachaj nią 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 
 
Boogie woogie ahoj x3 
I od nowa zaczynamy taniec ten 
 
2.Do przodu lewą rękę daj 
Do tyłu lewą rękę daj 
Do przodu lewą rękę daj 
I pomachaj nią 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 
 
Boogie woogie ahoj x3 
I od nowa zaczynamy taniec ten 

 
 

3.Do przodu prawą nogę daj 
Do tyłu prawą nogę daj 
Do przodu prawą nogę daj 
I pomachaj nią 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 
 
Boogie woogie ahoj x3 
I od nowa zaczynamy taniec ten 
 
4.Do przodu lewą nogę daj 
Do tyłu lewą nogę daj 
Do przodu lewą nogę daj 
I pomachaj nią 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 
 
Boogie woogie ahoj x3 
I od nowa zaczynamy taniec ten.

 



                           Piosenki starszaków              

„O Paku” 

1.Kto świata ciągle jest tak ciekawy? 
 
Kto wciąż zaprasza nas do zabawy? 
 
Kto świetny humor zawsze ma? 
 
Kto się na żartach zna? 
 
Ref: Pak ze szmatek jest uszyty, 
 
Pak- to kompan znakomity 
 
Pak- najmilszy z wszystkich Paków, 
 
Pak- przyjaciel przedszkolaków! x2 

 
 

2.Z Pakiem nikomu nie grozi nuda, 
 
Z pakiem wyprawa każda się uda, 
 
Wytropić można nawet lwa, 
 
Kiedy się Paka ma ! 
 
Ref: Pak ze szmatek jest uszyty, 
 
Pak- to kompan znakomity 
 
Pak- najmilszy z wszystkich Paków, 
 
Pak- przyjaciel przedszkolaków! x2 

    „Boogie woogie” 

                         
1.Do przodu prawą rękę daj 
Do tyłu prawą rękę daj 
Do przodu prawą rękę daj 
I pomachaj nią 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 
 
Boogie woogie ahoj x3 
I od nowa zaczynamy taniec ten 
 
2.Do przodu lewą rękę daj 
Do tyłu lewą rękę daj 
Do przodu lewą rękę daj 
I pomachaj nią 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 
 
Boogie woogie ahoj x3 
I od nowa zaczynamy taniec ten 

 
 

3.Do przodu prawą nogę daj 
Do tyłu prawą nogę daj 
Do przodu prawą nogę daj 
I pomachaj nią 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 
 
Boogie woogie ahoj x3 
I od nowa zaczynamy taniec ten 
 
4.Do przodu lewą nogę daj 
Do tyłu lewą nogę daj 
Do przodu lewą nogę daj 
I pomachaj nią 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 
 
Boogie woogie ahoj x3 
I od nowa zaczynamy taniec ten 



Kącik dla rodziców  

Cała Polska czyta dzieciom- GŁOŚNO CZYTAĆ KAŻDY MOŻE!! 

Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! Spróbujmy poświęcić 
trochę czasu naszym pociechom i książce. Bądźmy z nimi, poznawajmy je i razem 
odkrywajmy piękno literatury. 

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: 

• buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem; 

•  zapewnia emocjonalny rozwój dziecka; 

•  rozwija język, pamięć i wyobraźnię; 

•  uczy myślenia, poprawia koncentrację; 

•  wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka; 

•  poszerza wiedzę ogólną; 

•  uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu; 

•  zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów; 

 

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu i buduje trwałe 
skojarzenie czytania z przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa i więzi. Czytanie 
kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. 
Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku 
dorastania. 

 

CZYTANIE POWINNO SI Ę DZIECKU ZAWSZE KOJARZY Ć Z RADOŚCIĄ      
I PRZYJEMNO ŚCIĄ, NIGDY Z PRZYMUSEM, KAR Ą CZY NUDĄ. 

Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki: 

• ciekawe dla dziecka; 

• napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną; 

• uczące racjonalnego myślenia; 

• niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, zwierząt, prawa; 

• promujące pozytywne wzorce postępowania; 

• dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzające lęków; 

• budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie. 



 

Kluczem do sukcesu jednostek i społeczeństw jest wiedza. Kluczem do wiedzy                   
i sprawności umysłu jest czytanie. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować             
od najmłodszych lat, czytając dziecku na głos. Książki, które przeczytamy w dzieciństwie 
naszym dzieciom są najważniejsze, późniejsze lektury nie mają już na nie tak wielkiego 
wpływu.           
 Lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami          
we współczesnym świecie. Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji                         
i komputerów. Więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania 
wielu pokus i zagrożeń.         
  Moc głośnego czytania to nie tylko tekst książki, to także miły głos czytającego, 
bliskość, przytulenie, wspólny uśmiech i wzruszenie, niepowtarzalny nastrój chwili. 
Wystarczy 20 minut czytania każdego dnia, by dziecko stało się bardziej pogodne i śmiałe, 
wrażliwe i ciekawe świata. Wspólne czytanie to także bliski kontakt z mamą i tatą, dający 
dziecku poczucie bezpieczeństwa. 

 

Dawno, dawno temu... rodzice czytali swoim dzieciom książki. I niech tak będzie 
nadal. W głośnym czytaniu siła! 

                               

 

 



Jesienne wieczory  
Wakacje już za nami. Jesienne popołudnia nie należą do najcieplejszych, a poza tym 

szybko zapada wieczór, dlatego zabawy na świeżym powietrzu trwają krótko. Aby nie nudzić 
się z dzieckiem w domu, zadbaj o rodzinne zabawy podczas jesiennych wieczorów. Do 
wykorzystania mamy wiele ciekawych pomysłów: 

• Kasztanowe ludziki - wybierzcie się na spacer do parku po zebranie materiałów na 
ludziki. 

• Gry planszowe - zapełnią wieczorny czas i zacieśnią więzi rodzinne. 

• Puzzle - im większe, tym lepsze. Zawieście gotowy obrazek na ścianie w antyramie. 

•  Lustrzane odbicie. Stańcie naprzeciwko siebie – jedno pokazuje ruch, drugie je 
powtarza. Zadaniem rodzica jest zrobić coś, co rozśmieszy malca. A w międzyczasie smyk 
ćwiczy koordynację ruchową. 

• Malowanie obrazu stopami. Potrzebne będzie stare prześcieradło, folia malarska, by 
nie zachlapać podłogi, farby i gołe nogi. Malujcie wspólne dzieło, a potem uwiecznijcie je na 
zdjęciu. Poza ćwiczeniem fizycznym to także popis kreatywności. 

 

 

 



 

 


