
Drodzy Rodzice! 

Zaczęliśmy kolejną przygodę, jaką jest nowy rok przedszkolny! Wasze dzieci są już  
w grupie 5,6-latków. Wspólnie staraliśmy się, aby dzieci jak najlepiej przeszły przez okres 
adaptacji. Dużo czasu poświęciliśmy na zabawy integrujące naszą grupę. Ważnym elementem 
było wzajemnie poznanie imion, a także zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach. 
Rozmawialiśmy o emocjach towarzyszących dzieciom w pierwszych dnia pobytu w 
przedszkolu.  Zapoznałyśmy dzieci z planem dnia, według którego działamy. Kolejnym 
zadaniem, było  wspólne opracowanie naszego grupowego kodeksu przedszkolaka. 
Niezwykle ważne jest, aby przedszkolne zasady były spójne z tymi domowymi, gdyż 
prowadzi to do sukcesu wychowawczego.  

 

 

 

 



    

W drugim tygodniu września wspominaliśmy wakacje,  przypomnieliśmy sobie, jaką 
porą roku jest lato i czym się charakteryzuje. Szczególną uwagę poświęciliśmy 
bezpieczeństwu związanemu z przebywaniem na słońcu. Rozmawialiśmy o wakacyjnych 
podróżach i pamiątkach z nich przywiezionych. Dzięki takim rozmowom, na tematy bliskie 
dzieciom, wzmacniamy ich odwagę przed publicznymi wystąpieniami i zachęcamy do 
budowania dłuższych wypowiedzi. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat kierunków 
wakacyjnych pobytów w naszym kraju i za granicą. Dzięki pracy z mapą wiedzą już, gdzie 
leżą i jak oznaczane są morza, jeziora i góry, a także potrafią oszacować odległość na mapie.  
W wielu różnych zadaniach doskonaliliśmy umiejętności matematyczne, takie jak 
klasyfikowanie czy segregowanie, a także bardzo ważną umiejętność, jaką jest motoryka 
mała, czyli sprawność ręki, niezbędna w przyszłości do prawidłowego pisania. 

     

 



 

15.09.2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto 
kreatywności i zabawy. W tym dniu dominowały kropki na ubraniach dzieci i pracowników 
przedszkola, a wszystkie ćwiczenia i zabawy związane były z motywem kropki, bo „od 
kropki wszystko się zaczyna…”. Wspólnie bawiliśmy się przy muzyce, ćwiczyliśmy z 
kolorowymi piłeczkami, uczyliśmy się układać kropkowe rytmy, a także wykonaliśmy prace 
plastyczne z kropką w tle. Był to dzień pełen miłych wrażeń i radosnych uśmiechów. 

   

          



          

           

           



                

W trzecim tygodniu września zajęliśmy się niezwykle ważnym tematem, jakim jest 
bezpieczeństwo. Skupiliśmy naszą uwagę nie tylko na znakach drogowych i przejściu dla 
pieszych, ale także na bezpieczeństwie w domu, w kontakcie z nieznajomymi oraz 
postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu. Uświadomiłyśmy dzieciom, jak niezwykle 
ważna jest znajomość przez dzieci dokładnego adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska 
w przypadku np. zgubienia się. Dzieci utrwaliły zasadę, że nie każdemu można ufać, a 
nieznajoma osoba może być niebezpieczna, niezależnie od tego jak wygląda. Poznaliśmy 
numery alarmowe, aby każdy  przedszkolak w razie nagłej potrzeby umiał wezwać pomoc. 

W piątek odwiedził nas ratownik medyczny Pan Piotr Jaworski. Dzieci miały okazję 
wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku skaleczeń, 
zasłabnięć i złamań. W trakcie prowadzonych zajęć dzieci obserwowały w jaki sposób należy 
prawidłowo wykonać opatrunek medyczny,  ponadto miały możliwość bandażowania. 
Dzieci uczyły się na fantomie, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w 
jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.  
Celem przeprowadzonych zajęć  było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania 
prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie 
wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 

 



 

Dnia 20.09.2020 r. odwiedzili nas policjanci z Komendy Powiatowej Policji  
w Garwolinie. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca policjanta oraz zobaczyły z 
bliska, jak wygląda jego mundur i wyposażenie. Podczas spotkania szczególną uwagę 
zwrócono na kwestię bezpieczeństwa na drodze, a przede wszystkim prawidłowego 
przechodzenia przez jezdnię, co mogliśmy przećwiczyć na przejściu dla pieszych, 
znajdującym się przy szkole. Pan policjant przypomniał dzieciom o konieczności stosowania 
pasów bezpieczeństwa i fotelików w czasie jazdy samochodem. Przeprowadzono rozmowę na 
temat niebezpieczeństw i konsekwencji lekkomyślnego zachowania. Dzieci chętnie brały 
udział w dyskusji i ćwiczeniach praktycznych. Na zakończenie spotkania przedszkolaki 
otrzymały naklejki i opaski odblaskowe. 

     

  



20.09.2020 r. obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. W tym dniu wykonaliśmy wiele 
różnorodnych doświadczeń, m.in. tęcza, uciekający pieprz, balon z wykałaczką, gasnąca 
świeczka itp. Doświadczenia i eksperymenty są niezwykle ważne w procesie edukacji, 
ponieważ pomagają dzieciom na własne oczy przekonać się o wielu rzeczach, które nam - 
dorosłym wydają się oczywiste.  

 

 
Ten wyjątkowy dzień upłynął nam na zabawach muzycznych, ruchowych, konkursach 
sportowych. Nauczyliśmy się tańca Woogie-Boogi, pokonywaliśmy tor przeszkód, 
skakaliśmy w workach, ćwiczyliśmy równowagę. Największą frajdą dla dzieci  okazało się 
puszczanie baniek mydlanych oraz zabawy balonami. 

           



           

       

     

W tym dniu każde dziecko otrzymało medal „Jestem Prawdziwym Przedszkolakiem”. 
Słodkim zwieńczeniem przedszkolnego świętowania było ozdabianie i degustacja muffinek. 
Wszystkim Przedszkolakom życzymy samych wyjątkowych i radosnych chwil w naszym 
przedszkolu  
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