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„CO TO JEST POLSKA?” autor: Czesław Janczarski 

– Co to jest Polska? – 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska – to wieś i las,  

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus,                                                       

i samolot, co leci 

wysoko, nad tobą. 

Polska – to miasto,  

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak – i przedszkole,  

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

 

 



Szanowni Rodzice 

Miesiąc październik obfitował w naszym Przedszkolu w różne wydarzenia. 

Oto skrót niektórych z nich: 

Co było? 

• od 01.10. przez cały rok przedszkolny realizujemy cykl „BEZPIECZNE 

CZWARTKI”. W każdej grupie nauczycielki wprowadzają i utrwalają z dziećmi 

zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, na ulicy, w domu.  

• 09.10. Dzień Uśmiechu (wszystkie grupy) 

• co czwartek dzieci oglądały w Osiedlowym Klubie Kultury spektakle teatralne: 

15.10. „Kot w wielkim mieście”, 22.10. „Magiczne słowa”,                                              

29.10. „Calineczka” 

• 12.10 Dzień Bezpiecznego Komputera (Hejnaliści, Lajkoniki) 

• 16.10. Dzień Poczty (Krakowiacy) 

• 16.10. Dzień Marchewki (Paziowie)     

• 19.10. warsztaty mydlarskie „Dobre mydełko” (wszystkie grupy) 

• 29.10. Warsztaty „Pierwsza Pomoc z Misiem Edziem” (wszystkie grupy) 

 

 

Zaplanowane działania i wydarzenia na listopad. 

Co będzie? 

• 10.11. zajęcia edukacyjne o Narodowym Święcie Niepodległości 11 LISTOPADA 

• 25.11. Ogólnopolski DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

• kontynuacja wyjść do OKK na spektakle teatralne – w czwartki 

• przekazanie rodzicom wyników wstępnej diagnozy na podstawie obserwacji dzieci 

oraz „JESIENNA LOTERIA” 

• kontynuacja realizacji we wszystkich grupach Ogólnopolskiego Programu                       

z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

• kontynuacja realizacji w grupie Paziów Międzynarodowego Programu 

Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek” 

• 30.11. Andrzejki (we wszystkich grupach) 

 

 

 

 

 

 



Jak uczyć dzieci patriotyzmu? 

11 Listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia 

rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku po 123 latach od 

rozbiorów. Ten ważny dla Wszystkich Polaków dzień jest doskonałą okazją, aby 

zastanowić się nad tym, jak nauczyć nasze pociechy patriotyzmu.                                       

OTO KILKA PROPOZYCJI I POMYSŁÓW: 

▪ Dajemy przykład - wywieszamy flagę, zabieramy dziecko na wybory; takim 

działaniom zawsze towarzyszyć powinna rozmowa,  

▪ Poznajemy wspólnie język ojczysty - wiersze, piosenki, legendy to cenna lekcja 

historii w formie zabawy, zadawanych pytań, ciekawostek,  

▪ Poznajemy symbole narodowe - flaga, herb, hymn można wspólnie wykonywać 

prace plastyczne, kolorować, malować, wycinać, naklejać i eksponować je                                   

w widocznym miejscu, 

▪ Zabieramy dzieci na wydarzenia sportowe atmosfera i emocje stadionu czy hali 

sportowej to niesamowite przeżycie, 

▪ Uczestniczymy w świętach narodowych warto wykorzystywać flagi, chorągiewki, 

kotyliony, kwiaty – symbole,  

▪ Wizytujemy miejsca symboliczne - miejsca pamięci, pomniki, muzea eksplorowanie 

ciekawych miejsc, przekazywanie wiedzy w formie zwiedzania, spacerów, 

▪ Zwiedzamy Polskę nie tylko poprzez wycieczki krajoznawcze, ale również dzięki 

wędrówkom „palcem po mapie”.  

 

 

 



Ćwiczenia na pamięć i koncentrację u dzieci 

Koncentracja w połączeniu z dobrą pamięcią to bardzo ważne czynniki, które 
wykorzystujemy na każdym etapie naszego życia. Warto więc stymulować zdolność 
zapamiętywania i koncentracji u dziecka już od najmłodszych lat – najlepiej 
w przyjaznej atmosferze, w formie wspólnej zabawy. Poniżej prezentujemy ćwiczenia 
oraz gry na pamięć i koncentrację u dzieci.  
  

Wspólne czytanie 

W trakcie czytania książki poproś dziecko, aby wskazywało na ilustracjach wybrane 
przez ciebie szczegóły, jeśli dziecko już rozpoznaje litery lub czyta proste wyrazy 
niech je odszukuje w tekście.   
  

Rysowanie oburącz 

To bardzo angażujące i skuteczne ćwiczenie na koncentrację u dzieci – rysowanie 
obiema rękami pobudza bowiem współpracę dwóch półkul mózgu. Wydrukuj połowę 
rysunku – jedną ręką kreśl razem z dzieckiem po śladzie, a drugą (w tym samym 
czasie) starajcie się narysować odbicie lustrzane obrazka.  
  

Puzzle, krzyżówki, łamigłówki 

To najbardziej popularne i zarazem skuteczne ćwiczenia na koncentrację uwagi 
u dzieci, ponieważ rozwijają w wielu aspektach. Pobudzają myślenie i wyobraźnię, 
wzbogacają słownictwo i poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową.   
  

Gra Memory 

To nie tylko dobry pomysł na ćwiczenie pamięci dla dzieci, ale także świetny sposób 
na spędzanie wolnego czasu z całą rodziną. Gra polega na tym, że trzeba 
zapamiętywać pary odwróconych obrazków. Ten, kto zbierze najwięcej takich par, 
wygrywa. Memory to doskonały trening koncentracji i pamięci.   
  

Wyraz na ostatnią literę poprzedniego 

Podaj dziecku wyraz i poproś go, aby wymyśliło kolejny, który będzie zaczynać się na 
ostatnią literę tego, który Ty podałeś. To zadanie, oprócz ćwiczenia na pamięć 
i koncentrację, stymuluje również sprawność językową oraz wyobraźnię dziecka.   



  

SMACZNEGO! 
 



 

 





Gazetkę opracowały: Agnieszka Zagawa i Anna Stopkowicz. 
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