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Stumilowy   las……..?
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 Pruszków 2021

Pan Listopad
Już październik nas pożegnał

słońcem i barwami

za nim pędzi pan listopad,

w płaszczu z kaloszami.

Już się rządzi, pokrzykuje,

tam pobiegnie, tu napsoci,

zimnym wiatrem porozstawia

deszczem ziemię zmoczy.

I otuli mgłą wodnistą,

liście i ławeczki

i zaprasza wszystkie dzieci na piesze wycieczki.

I.C.
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Wiadomości z ostatniej chwili!!!

W naszym przedszkolu w miesiącu październiku miało  miejsce kilka 
wydarzeń zasługujących na uwagę w których uczestniczyły dzieci.

 Pierwszą okazją do świętowania były urodziny „Kubusia Puchatka”.
Dzieci ze wszystkich grup  wspólnie z Kubusiem Puchatkiem 
wesoło się bawiły. Kubuś w dniu swoich urodzin musiał czasami aż
odpoczywać ponieważ był sam a dzieci tak wiele.

 W miesiącu październiku odbyło się również przyjęcie dzieci z 
grupy najmłodszej w poczet przedszkolaków. Pasowaniu poddane 
zostały nie tylko dzieci najmłodsze ale również dzieci z innych 
grup, które dotąd nie doświadczyły tego zaszczytu.
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 Wraz ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych tradycją  
naszego przedszkola jest odwiedzanie przez dzieci cmentarza 
usytuowanego w pobliżu przedszkola na terenie parku. W tym 
roku, dzieci zapaliły znicze na grobach poległych w 1939 roku 
żołnierzy. Chwilą ciszy uczciły ich pamięć.
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Uczmy dziecko patriotyzmu-

11 Listopada Święto Niepodległości

-Kto ty jesteś?
- Polak mały.

- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi.
- W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?

- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?

- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Czym ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię

- Coś jej winien?
- Oddać życie."
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Pokoloruj obrazek
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25 listopada – światowy Dzień 
Pluszowego Misia.
     Miękki, puchaty, brunatny czy też 
biały. 25 listopada święto obchodzi 
niezastąpiony – Pluszowy Miś. Moda  
na misie mimo atrakcyjnych zabawek 

nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest 
potrzebny miś”.

                   Tego dnia oprócz naszych dzieci w przedszkolu pojawiła
się pokaźna gromadka Misiaków. Spędziliśmy w ich 
towarzystwie dużo czasu, każda z naszych pociech 
miała możliwość przedstawienia swojego „pupilka” 
kolegom w grupie i nie tylko…

Odrobina historii.

      Historia powstania maskotki Pluszowego Misia sięga 1902 roku i 
wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Otóż pewnego pięknego dnia 
prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się wraz ze 
swoją świtą na polowanie. Tego dnia szczęście nie dopisywało  
prezydentowi. Gdy wszyscy mieli się zbierać do domu, nagle jeden z 
towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka. Prezydent 
natychmiast rozkazał uwolnić zwierzę. Całe zdarzenie uwiecznił obecny 
na polowaniu jeden z ówczesnych rysowników i następnie umieścił w 
gazecie waszyngtońskiej. Gdy z historią postrzelonego misia zapoznał 
się jeden z producentów zabawek, postanowił podjąć się zadania 
stworzenia Pluszowego Misia. Tak też w 1902 roku powstała maskotka 
pod nazwą Teddy Bear, która w języku angielskim jest określeniem 
wszystkich pluszowych misiów.
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POKOLORUJ OBRAZKI
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ANDRZEJKI

          Wieczór andrzejkowy

Świeca marszczy 
złoty nos.
Z każdej strony
kapie wosk.
Cienie tłoczą się co krok,                                 
Już w pokoju straszny tłok!
Cienie tu 
i cienie tam –
Pewnie przyszły
 wróżyć nam.
Już się pchają na firanki
Cienie – czarne wycinanki.
Już rozsiadły się na ścianach:
Czarny zamek, 
czarna brama.
I już skrzą się na tapecie
Czarne koła przy karecie.
Czarny paź 
przed bramą staje,
Czarna różę 
nam podaje.
Kto ją weźmie?
Ja czy ty?
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Komu z nas się spełnią sny?
                  Autor:   Dorota Gellner

      Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych
zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.

Andrzejki – to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, 
w wigilię świętego Andrzeja.

Andrzejkowe wróżby i zabiegi magiczne.

 Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu 
np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka –
bliski ślub, różaniec – stan zakonny.

 Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i 
wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia 
sylwetki przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych z jego 
zawodem itp.

 Ustawianie od ściany do progu jeden za 
drugim butów zgromadzonych panien: ta której but pierwszy dotarł do 
progu miała jako pierwsza wyjść za mąż.

 Strona od której zaszczekał pies miała być tą, z której nadejdzie 
przyszły oblubieniec.

 Dziewczyny rzucały psu kulki z ciasta oznaczające wybranych 
chłopców i czekały, którą zje jako pierwszą.

 Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z 
zawiązanymi oczami; dziewczyna do której gąsior najpierw podszedł 
(albo skubnął) – jako pierwsza miała wyjść za mąż.

 Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i 
sprowadzały psa; ta dziewczyna, której placek został najpierw 
zjedzony jako pierwsza miała wyjść za mąż.

 Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona 
dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. Potem dziewczyna 
przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami chłopców tak, by ich 
nie widzieć. Dziewczyna miała potem wyjść za mąż za chłopca o 
imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali kartkę z 
imionami dziewczyn.
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„Jesienny Sen”

Już opadły liście

W sadzie wszystko śpi.

Ziemię mgła spowiła gęsta.

Mały deszczyk mży,

gdzieś na ławce w parku,

listek z zimna drży.

Wiatr rozwiewa chmurki.

Wszystko w koło śpi,

Resztki barw jesieni,

Wiatr rozpędzić chce.

Wkrótce przyjdzie zima,

Każdy o tym wie.

I.C.

Deszczowe zagadki- zgadnij co to?

Choć ten muzyk nie ma instrumentu w dłoni,
Lecz bębni o dachy i o szyby dzwoni.

Pada ,kapie, leje, chlapie, za szybami gada.
Smutna bajkę , długa bajkę długo opowiada.
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(Deszcz)

Gdy niebo wdzieje szary kubraczek,
A potem rzewnie się rozpłacze

Gdzie spadnie łez tych duża liczba,
tam się z wody robi

(kałuża)

Płynie po niebie , znasz ją i wiesz,
że gdy jest ciemna , może być deszcz

(chmura)

Gdy otwarty trzymasz w dłoni
wtedy cię przed deszczem chroni

(parasol)

W czasie deszczu i słoty na nogach je noszę
domyślić się łatwo, że to są

(kalosze)

Mokro dziś na dworze , strugi lecą z rynien,
więc nie płaszcz założę tylko..

(pelerynę)

Pokoloruj obrazek
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Opracowała: Iwona Ciecierska
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