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 „Październik chodzi po kraju i ptactwo wypędza z gaju.”   

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

DZIEŃ UŚMIECHU – wtorek, 6 października 

 

 
 

„Nigdy nie żałuj uśmiechu, 

uśmiech jest mową duszy. 

Gdy słowa nic nie pomogą, 

uśmiech serca poruszy.” 

We wtorek 6 października w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu. Była to dobra okazja,  

by porozmawiać z dziećmi o emocjach, głównie smutku i radości, których na co dzień doświadczamy. Na dzieci 

czekało również wiele zabaw, do których „biletem wstępu” był uśmiech od ucha do ucha. Był to naprawdę radosny 

dzień i oby uśmiech gościł na twarzach Naszych przedszkolaków każdego dnia. 

DZIEŃ DRZEWA – piątek, 9 października 
 

 



W piątek 9 października świętowaliśmy Dzień Drzewa, który miał na celu uświadomienie dzieciom roli drzew  

w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka. Naszym celem było również kształtowanie więzi z przyrodą  

i pozytywnego stosunku do niej oraz propagowanie idei ochrony przyrody.  Dzieci wzięły udział w zabawie badawczej 

„Poszukaj wśród drzew swojego przyjaciela”. Każde dziecko wybrało sobie drzewo, zapoznało się z nim za pomocą 

dotyku, węchu i wzroku (przytulanie, obejmowanie, wąchanie kory, przyglądanie się gałązkom i pąkom). Zwróciło 

uwagę na barwy, odszukało takich samych kolorów na własnym ubraniu. Do obserwacji dzieci wykorzystywały lupę. 

Co mówi moje drzewo? – każde dziecko zapoznało się z drzewem za pomocą słuchu. Przykładalo do pnia najpierw 

ucho, a potem rolkę po papierze toaletowym. Moje drzewo nazywa się… – każde dziecko po obserwacji nadało 

własne imię drzewu oraz opowiedziało o swoim drzewie. Po powrocie do przedszkola, dzieci wykonały wspólną pracę 

plastyczną „Drzewo – cztery pory roku”.  

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA – czwartek, 15 października 

 

 
 

Dzień Nauczyciela jest zawsze dużym świętem w naszym przedszkolu. W tym roku uroczystą akademię przygotowały 

dzieci z grupy Jeżyki i Sówki. Ciocie z dużym wzruszeniem przyjęły od przedszkolaków  wszystkie miłe słowa, życzenia 

i własnoręcznie wykonane upominki.  

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJACIELA PIOTRUSIA PANA  – wtorek, 27 października 
 

 
 



We wtorek 27 października w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na prawdziwego przyjaciela 

Piotrusia Pana. Dzieci odświętnie ubrane, śpiewając i tańcząc pokazały, że są gotowe zostać prawdziwymi 

przedszkolakami. Po uroczystym ślubowaniu Pani Dyrektor czarodziejskim ołówkiem pasowała każde dziecko  

na przedszkolaka. Dla wszystkich był to wyjątkowy dzień, pełen emocji i wzruszeń. 

 

KTO NAS ODWIEDZIŁ ?  

GRUPA TEATRALNA Z PRZEDSTAWIENIEM „BEZPIECZNY ŚWIAT”  – piątek, 16 października 

 

 
 

W piątek 16 października, gościła w naszym przedszkolu grupa teatralna z przedstawieniem „Bezpieczny Świat”. 

Dzieci poznały małą mieszkankę planety Totitu o imieniu Tuti, która wyruszyła w kosmiczną prodróż. Przypadkiem 

trafia na planetę Ziemia i wraz z dziecmi poznaje zasady bezpieczeństwa w ruchu ulicznym oraz podczas zabawy. 

Bajka miała charakter interaktywny. 

 

DOBRE SERDUSZKO -  

PRZEDSZKOLE PIOTRUŚ PAN WZIĘŁO UDZIAŁ W AKCJI „ADOPTUJ PSZCZOŁĘ”. 

 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW 

8 sekretów szczęśliwej rodziny 

Lew Tołstoj zwykł mawiać, że „szczęśliwe rodziny są do siebie podobne”. 

 
 

Czy są uniwersalne reguły budowania szczęśliwej rodziny? Nie wiemy. Wydaje nam się, że szczęśliwa rodzina 

to taka, w której wszyscy czują się dobrze, bezpiecznie, cieszą się sobą i potrafią spędzać ze sobą czas, ale także 

wspólnie pokonują problemy i konflikty. 



1. Budowanie tradycji 

Unikalne rytuały – jak nic innego – potrafią wzmacniać więzi rodzinne. Naleśniki na kolację w piątkowy 

wieczór, wspólne powitanie domu po powrocie z podróży, sobotnia poranna bitwa na poduszki, specyficzny 

sposób obchodzenia urodzin – to zachowania szczególne dla danej rodziny. Tradycja daje dzieciom poczucie 

tożsamości i przynależności. 

               2. Wspólne posiłki 

Wspólne siedzenie przy stole to nie tylko spożywanie posiłków, ale także okazja do rozmowy. Koniecznie przy 

wyłączonym telewizorze! Według naukowców z Uniwersytetu w Columbii, dzieci z rodzin, które często 

wspólnie spożywają posiłki, są o 31% mniej narażone na pokusę sięgnięcia po papierosa, alkohol czy narkotyki 

zarówno w wieku młodzieńczym, jak i w życiu dorosłym. Jeśli wspólne obiady nie są możliwe, zorganizujmy się 

tak, by razem jeść śniadania lub/i kolacje. Stół i przestrzeń wokół stołu powinny być miejscem tętniącym 

życiem. Doceńmy czas spędzony razem, bo ani się obejrzymy, a każdy z nas pójdzie własną drogą. 

3. Można sprzątać razem… 

…choćby garaż czy strych. Wypełnianie codziennych obowiązków również może być „wzmacniaczem” więzi. 

Dzieci mogą narzekać, kiedy poprosisz je o sortowanie prania czy pozmywanie po posiłku, ale czynności te 

pomagają budować uczucie spełnienia i połączenia. Proste, codzienne czynności, takie jak wspólne zakupy, 

tankowanie auta czy spacery z psem, tworzą uczucie bliskości i zacieśniają więzi. 

 

4. Duch zespołu 

Aby go wywołać, najlepiej bycie razem połączyć ze… sportem. Zapiszcie się na zajęcia, w których mogą 

uczestniczyć razem dorośli i dzieci (np. pływanie, karate, gry zespołowe). Możecie też wybrać się całą rodziną 

na mecz lub inne zawody sportowe, aby wspólnie kibicować! Jeśli dziecko bierze udział w ważnym wydarzeniu 

sportowym, bądźcie z nim, wspierajcie je, dopingujcie. Mówcie o emocjach, nazywajcie je. 

 

5. Pielęgnacja duchowości 

Nieważne, czy wasza rodzina jest religijna, czy nie – warto zadbać o wewnętrzny spokój, chwile refleksji. 

Rozmowa na tematy metafizyczne, ale także dotyczące sztuki (np. muzyki), uczy wyrażania na głos swoich 

myśli. I to także buduje bliskość. 

 

6. Gest 

Przytulanie, głaskanie, całuski – to wszystko jest bardzo ważne. Rodziny, w których występują silne więzi, 

okazują sobie dużo miłości właśnie za pomocą prostych gestów, dotyku. Nie należy lekceważyć potęgi nawet 

najmniejszego przejawu uczuć. 

 

7. Humor 

Dzięki niemu w domu panuje dobra atmosfera. Humor potrafi uratować sytuację, kiedy robi się nerwowo. 

Uśmiech może sprawić, że trudny moment przeradza się w zabawną historię, którą będziemy wspominać  

z sentymentem. Nie jest łatwo pokonać własne trudne emocje, ale zdobycie się na poczucie humoru  

w nerwowej chwili może uratować atmosferę całej rodziny. 

 

8. Wzajemny szacunek 

Wszyscy członkowie rodziny są równoważni, wszystkim należy się szacunek. Dzieci wychowujące się  

w rodzinach, w których obdarzane są szacunkiem, mogą wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa i zaufania  

do siebie, ludzi, świata. 

 

Redakcja NATULI Dzieci są ważne 

 

 


