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Czas jesieni liście spadają z drzew. 

Słonko niżej opada, 
z chmurki leje się deszcz. 

Niedźwiedź zapada w sen zimowy, 
bocian już dawno opuścił nas. 

Szykujmy się drodzy 
na zimowy czas.....Alicja Smętkowska 
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  10.11.2020 r.- UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
 
 
 

 
 
 

11 listopada 1918 to bardzo szczęśliwa data dla wszystkich Polaków. Właśnie 
tego dnia, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dlatego 
też każdego roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe- Święto 

Niepodległości. 
Pielęgnując tradycje polskie 10.11.2020r. obchodziliśmy w naszym 

przedszkolu rocznicę odzyskania niepodległości. Dokładnie o 
godz.11.11przyjmując właściwą postawę,, na baczność'' cała społeczność 
przedszkolna w swoich grupach, dumnie odśpiewała hymn Polski-Mazurek 

Dąbrowskiego. 
Głównym celem obchodów uroczystości było kształtowanie miłości                         

i przywiązania do ojczyzny, do wolnego kraju jego kultury                                     
i tradycji oraz utrwalenie symboli narodowych naszego państwa. 

Przygotowanie kotylionów przez przedszkolaków było autentyczną lekcją 
patriotyzmu. Biało-czerwony kotylion będzie znakiem naszych nadziei, 
ambicji, naszej radości z wielkiego wspólnego dobra-naszej Ojczyzny. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

12.11.2020. DZIEŃ JEŻA 
 

 
 
  

W czwartek 12.11.2020r. Obchodziliśmy Dzień Jeża, święto kłujących 
ssaków. Podczas zajęć mieliśmy okazję poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą 

sposobu życia jeży w ich naturalnym środowisku poprzez wysłuchanie 
opowiadania o tych zimowych śpiochach. Nie zabrakło też zagadek o tych 
zwierzątkach i różnych ciekawostek z życia jeży. Wiele radości dostarczyły 
zabawy zręcznościowe takie jak: ,, jeż z jabłuszkiem na głowie (zamiast 

jabłka dzieci nosiły woreczki), oraz ,, Jeżyk śpi.'' a także zabawa,, Na 
dywanie siedzi jeż.'' Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonały jeża za 

pomocą różnych technik plastycznych. 
 

17.11.2020 R. DZIEŃ CZARNEGO KOTA 

 



Według niektórych pechowe, inni twierdzą, że przynoszą szczęście. Dzień 
czarnego kota po raz pierwszy obchodzony był we Włoszech 17 listopada 

2007 roku. Święto powstało z inicjatywy krajowego stowarzyszenia obrony 
zwierząt i środowiska. 17 LISTOPADA w naszym przedszkolu obchodziliśmy ,, 
Światowy Dzień Czarnego Kota.'' Przedszkolaki dowiedziały się jak żyją koty, 

jakie mają przyzwyczajenia, co lubią jeść oraz jak należy się nimi 
opiekować. Na twarzach dzieci wymalowane były piękne czarne noski                  

i wąsiki. Bawiliśmy się wspólnie przy piosenkach,, Dzień kota'', ,,Kotki dwa.'' 
Dzieci wykonały prace plastyczne przedstawiające czarne koty. Na 

zakończenie piliśmy ulubiony przysmak kotów. 

 
1-7.12.2020 r. Tydzień życzliwości 

 
Tydzień  życzliwości  rozpoczęliśmy od przyczepienia plakietek 

uśmiechniętych słoneczek. Wnętrze sali ozdobiliśmy planszami 
wzywającymi do częstego uśmiechu i używania zwrotów grzecznościowych 
np. ,,proszę'', ,,dziękuję'', ,,przepraszam'',  ,,uśmiechnij się, ,,życzę miłego 

dnia''. 
 
 



 
 
 

Przez cały tydzień w czasie zabaw i zajęć dzieci zastanawiały się co to jest 
koleżeństwo, uprzejmość i życzliwość wobec rówieśników i dorosłych i jak 

można ją okazywać. Rozpoznając    i nazywając własne uczucia przeżywane 
w różnych sytuacjach uczyły się wczuwać w emocje innych, dzięki czemu 

samodzielnie znalazły odpowiedź na pytanie: dlaczego warto być 



życzliwym . Następnie uczestniczyliśmy w zabawach takich jak: Gorące 
serce, Kłębuszek Sympatii. Dzieci wykonały ordery uśmiechu oraz zrobiły 

pamiątkowe zdjęcie w ,,RAMCE ŻYCZLIWOŚCI.'' 

 
25.11.2020r. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 

 
W dniu 25.11.2020r. Przedszkolaki uczestniczyły w obchodach 

Światowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocześniejszych             
i atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Dzieci 

poznały  historię święta, recytowały wiersze o misiach, bawiły się przy 
piosenkach: Jadą, jadą misie, dwa malutkie misie. Dla dzieci 

przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe,plastyczne, konkursy, 
zgadywanki,śpiewanie piosenek oraz misiowe tańce.  Ten dzień           

w przedszkolu był pełen uśmiechu oraz wspólnej zabawy. Na 
zakończenie dnia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy Przyjaciela 

Pluszowego Misia. 
 



30.11.2020r. ANDRZEJKI 

 
Koniec listopada to czas nierozerwalnie związany z wróżbami             
i magią. Wszystko za sprawą obchodzonych w nocy z 29 na 30 
listopada andrzejek. 30.11.2020r. Przedszkolaków odwiedziła 

wróżka, która opowiadała o zwyczajach andrzejkowych. W tym 
dniu dzieci miały okazję przenieść się w magiczny świat wróżb. 

Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w następujących 
wróżbach: kwiat prawdę Ci powie,losowanie kolorów, wróżba              

z sercami,kapeluszem, wróżba ze szkatułką. W pierwszej 
kolejności dzieci nauczyły się zaklęcia, żeby wróżby się spełniły. 

Wróżka przypomniała dzieciom, że wróżby, to tylko zabawa                  
i należy je traktować z przymrużeniem oka. 

 
4.12.2020 DZIEŃ GÓRNIKA 

 Dnia 4.12 2020r. Świętowaliśmy Dzień Górnika. Przedszkolaki 
dowiedziały się jak ciężka i odpowiedzialna jest praca pod ziemią. 

Dzieci poznały wiele ciekawostek na temat górniczego stroju, 
usłyszały legendę o Skarbniku-dobrym duchu kopalni,wysłuchały 

opowieści o węgielku oraz dowiedziały się dlaczego święto 
górników to Barbórka. Wielkie zaciekawienie wzbudziło oglądanie 

bryłek węgla i wykonanie nim pracy plastycznej: wagonik                   
z węglem. 



Mamy nadzieję, że dzieci zrozumiały jak ciężka, niebezpieczna              
i potrzebna jest praca górników w kopalni. 

 
07.12.2020r.- MIKOŁAJKI. SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 

Od samego rana dzieci                            
z niecierpliwością wyczekiwały spotkania   z Mikołajem, który 

odwiedził nasze przedszkole, przynosząc wspaniałe prezenty dla 
każdej grupy. Dziękując za prezenty przedszkolaki recytowały 

wiersze,śpiewały piosenki oraz wykonały upominek dla Mikołaja, 
który cały rok będzie ozdabiał jego kominek. Atmosfera spotkania 
była magiczna a cudowne chwile   uwiecznione zostały w postaci 
pamiątkowych zdjęć. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w 

zabawach przygotowanych przez elfy .Dzień ten na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków. ,, MIKOŁAJU-

bardzo dziękujemy za spotkanie .  Do zobaczenia za rok! 



 
 

 



 08.12.2020r.- UDZIAŁ W AKCJI  CHARYTATYWNEJ: MIKOŁAJKI DLA 
SCHRONISKA 

 
 

W naszym przedszkolu zorganizowana została zbiórka dla 
schroniska. 

Przez ponad dwa tygodnie na przełomie listopada i grudnia w holu 
naszego przedszkola był wystawiony kosz oraz specjalny pojemnik 

do którego zbieraliśmy dary. Po wyznaczonym czasie dary dla 
zwierząt zostały przekazane do Schroniska dla zwierząt w 

Kamieńcu. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu 
pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela 
zwierząt oraz wdrażanie dzieci i dorosłych do aktywnego udziału  

w zbiórce. Cieszymy się,że tak wielu przedszkolaków wzięło udział                  
w naszej akcji. Dziękujemy! 

 
18.12.2020 WIGILIJNE SPOTKANIE 

 

   
,,Jest taki dzień, 

Bardzo ciepły, choć grudniowy, 
Dzień, zwykły dzień, 

W którym gasną wszelkie spory. 



Jest taki dzień, 
W którym radość wita wszystkich, 

Dzień, który już 
Każdy z nas zna od kołyski...'' 

Wigilia to najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór w roku. Wieczór, 
który wyzwala w ludziach ich najlepsze uczucia. Dlatego w naszym 
przedszkolu przeżywamy go bardzo uroczyście. 18.12.2020 r. dzieci 
przyszły do przedszkola ubrane odświętnie. Była choinka,pięknie 

przystrojone stoły. Wprowadzeni w świąteczny nastrój złożyliśmy sobie  
świąteczne i noworoczne życzenia. Nie mogło zabraknąć białego 

opłatka, którym dzieliliśmy się ze wzruszeniem. Przy dźwiękach kolęd 
zasiedliśmy  do stołu. Dzieci smakowały barszczyk z uszkami,kapustę z 

grzybami i rybę. Nie zabrakło również prezentów pod choinką,które 
sprawiły dzieciom wiele radości. 

Wszystkie grupy przygotowały dla rodziców świąteczną niespodziankę. 
Własnoręcznie wykonane kartki świąteczne oraz nagrania życzeń                      

i pastorałek,które z pewnością umilą świąteczny czas. 
 
 
 
 
 

  



 

 



 

 

22.12.2020 POWITANIE ZIMY 
 

 
22.12.2020 r. Obchodziliśmy w naszym przedszkolu powitanie Zimy. 
Każda grupa w swojej sali rozmawiała na temat zbliżającej się pory 

roku, rozwiązywała krzyżówki i odgadywała zagadki. Przy okazji 
zimowych atrakcji dzieci dowiedziały się jak prawidłowo ubierać się 

zimą, dokarmiać zwierzęta oraz jakich zasad mamy przestrzegać                
w czasie zimowych zabaw. Teraz wszyscy czekamy na prawdziwie 

zimową pogodę! 



KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA 
 

 

Bajka terapeutyczna o niepełnosprawności 

„O dzięciołku Kornelku, który nigdy nie nauczył się latać” 

Całkiem niedaleko stąd, w samym środku lasu, w dziupli 

zbudowanej na starym dębie Państwo Dzięciołowie czekali na 

wyklucie się z jaj swoich pociech. Był już maj, słonko 

przyświecało gorącymi promykami; drobny wietrzyk smagał 

delikatnie listki dębu, a z dziupli Państwa Dzięciołów 

rozpościerał się wspaniały widok na płynącą nieopodal 

rzeczkę. 

– To już teraz – zaświergotała radośnie Pani Dzięciołowa. 

Nasze maleństwa wykluwają się z jaj! 

Chwilę po tym skorupki jaj zaczęły pękać, oczom dumnych 

rodziców ukazały się trzy, prawie nieopierzone, łebki ich 

maleństw. Szeroko otwarte żółte dzióbki młodych dzięciołków 

prawie od razu domagały się jedzenia. 

Czas szybko płynął; szczęśliwi rodzice ledwie nadążali szukać 

pożywienia by zaspokajać głód swoich dzieci. Dorastające 

ciało młodych dzięciołków obrosło w pięknie ubarwione 

czarno-białe pióra; dwie samiczki z białym czołem i czarną 

czapeczką oraz jeden samczyk, którego od sióstr różniła 

czerwona czapeczka i czerwony nalot na białym czole. 

Dzięciołki robiły się coraz większe, szeroko rozpościerały 

skrzydełka, by ćwiczyć przed pierwszym lotem. Tylko 

Kornelek – młody samczyk nie dawał rady szeroko 

rozpościerać skrzydełek – jedno skrzydełko było jakby inne, 

nie do końca wykształcone. 

– Taki się urodziłeś – mówiła mama. Cały czas wierzyłam, że 

skrzydło urośnie, ale tak się nie stało. 



– Będziesz musiał nauczyć się żyć z ograniczeniami, bo nigdy 

nie będziesz latał jak inne ptaki – powiedział tata. Kochamy 

cię takim, jaki jesteś, synku. Wspólnie poradzimy sobie z 

trudnościami. 

Gdy jego siostry wesoło sfruwały z gałęzi przeskakując 

sprawnie z drzewa na drzewo, młody Kornelek spacerował 

smutno po gałęzi rodzimego dębu i obserwował świat. 

Zazdrościł siostrom, że nie może tak jak one wznieść się nad 

konary drzew i podziwiać las z nieba. W głowie miotały mu się 

myśli, że jest gorszy od innych dzięciołów, że nigdy rodzice nie 

będą z niego dumni. 

Siostry popisywały się przed bratem, robiąc piruety w 

powietrzu krzyczały: „Kornelku, dołącz do nas!” . 

– Kochamy cię bardzo, Kornelku – pocieszała mama, 

jednocześnie ganiąc siostry. Zawsze możesz na nas liczyć, 

jesteśmy w pobliżu, dopilnujemy, by nie stało ci się nic złego. 

Kornelek dorastał, czując troskę i wsparcie rodziców. Ale 

marzył o jednym – by mieć przyjaciół i być potrzebnym innym. 

Z czasem nauczył się jak inne dzięcioły szukać larw korników 

pod korami drzew. Z pomocą któregoś z rodziców 

przeskakiwał na sąsiednie drzewa i stukając głośno w kory 

drzew wyciągał lepkim języczkiem spod nich szkodliwe owady. 

Wydobywanie larw korników tak mu się spodobało, że była to 

jedna z jego ulubionych czynności i przy tym bardzo 

pożyteczna. Bo tak znakomitych lekarzy drzew jak dzięcioły, 

nie ma wśród innych ptaków. Wyciągając owady z drzew 

chronił drzewa przed zniszczeniem, a jednocześnie robił 

zapasy pożywienia dla całej rodziny. Kornelek miał znakomity 

widok z drzewa na to, co dzieje się na ziemi. Trudniej było mu 

zauważyć to co nad nim, bowiem rozpostarte gałęzie dębu 

zasłaniały mu widnokrąg. Niejednokrotnie nieumiejętność lotu 

okazała się dla niego bardzo niebezpieczna. Tak było, gdy 

pomiędzy gałęzie drzewa wbił się szukający pożywienia 

drapieżny jastrząb. Tylko refleks taty uchronił go przed 

zagładą – szybko uprzedził Kornelka o szybującym w 



przestworzach ptaku, dzięki czemu ten na chwilę przed 

atakiem  zdążył ukryć się w dziupli. 

Kornelek miał dużo czasu na obserwację tego, co dzieje się 

pod nim. A że miał bardzo dobre serce, potrafił wyobrazić 

sobie, co mogą czuć inne zwierzęta. Pewnego jesiennego dnia 

widząc głodne młode dziki z mamą lochą przeszukujące 

ryjkami ściółkę w poszukiwaniu pożywienia, bez namysłu 

zaczął mocno stukać w gałęzie dębu i strącać na ziemię 

orzechy dębu czyli żołędzie. Wszystko to nie po to, by 

odstraszyć groźne dziki, lecz po to, by je nakarmić. Ze 

swojego gniazda niejednokrotnie podglądał także kunę leśną, 

która powiła potomstwo na sąsiednim drzewie w starej dziupli 

po wiewiórce. Mimo że rodzice ostrzegali go przed 

zagrożeniem ze strony tego drapieżnika, Kornelek radził sobie 

jak umiał najlepiej – straszył drapieżcę głośno bębniąc w 

drzewo, nie pozwalał mu się zbliżyć do gniazda. Którejś nocy, 

gdy kuna wyszła, by znaleźć pokarm dla swoich młodych, 

zauważył lisa zbliżającego się do jej dziupli. Kornelek szybko 

wyczuł zagrożenie dla młodych kun i długo nie myśląc zaczął 

rzucać w stronę lisa żołędziami a narobił przy tym tyle hałasu, 

że matka młodych błyskawicznie przybiegła na ratunek swoich 

pociech. 

Opowieść o bohaterskim Kornelku szybko obiegła cały las. 

Zwierzęta nawzajem przekazywały sobie informacje o 

odważnych i pełnych empatii czynach niepełnosprawnego 

dzięciołka z czerwoną czapeczką. Coraz częściej odwiedzały 

go inne zwierzęta, szukając sposobności do wspólnej zabawy. 

Wiewiórki, zajączki, jeżyki, a nawet kuny i dziki prześcigały 

się w kolejce o uwagę i radosną zabawę z Kornelkiem. Odtąd 

otoczony przyjaciółmi dzięciołek z niesprawnym skrzydełkiem 

pędził swój żywot w lesie na dębie w otoczeniu oddanych 

przyjaciół, czując, że jest potrzebny i bezpieczny. Zrozumiał, 

że „inny” nie oznacza gorszy, mniej wartościowy. „Ktoś inny” 

to ktoś wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, podobnie jak 

sprawne zwierzęta mający marzenia i prawa do zabawy, 

odpoczynku, bezpieczeństwa, miłości czy uznania. 



  
 

 

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję 

na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.   W 

te piękne i jedyne w roku chwile, pragniemy złożyć 

najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych              

i radosnych dni, szczęśliwego Nowego Roku. 

ŻYCZY DYREKCJA I PRACOWNICY MIEJSKIEGO 

PRZEDSZKOLA NR 15 W OŚWIĘCIMIU. 

 

 


