
Publiczne Przedszkole nr 2  

przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW 

                                                         NR 10 / 2020  
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KĄCIK RODZICA  

Jesienne wyzwanie to dziecka ubranie 

Jesienne pogoda bywa kapryśna. Zimne poranki, chłodne wieczory, ale środek 

dnia często pokazuje nam nowe oblicze jesieni, kiedy zza chmur wychodzi 

ciepłe słońce, a temperatura w ciągu dnia skacze nawet o kilka stopni. Dlatego 

idąc z dzieckiem na spacer najlepiej ubrać go warstwowo na tak zwaną cebulkę. 

Wychodząc rano z dzieckiem do przedszkola warto założyć dodatkową bluzę lub 

zabrać kocyk na drogę, bo poranki bywają mroźne. Wracając po południu 

można go spakować do torby. Czy aby na pewno to takie trudne? Ja zazwyczaj 

zakładamy mu kilka warstw, na tzw. cebulkę. 

Jeżeli nie jesteś pewna czy Twojemu dziecku nie jest z ciepło lub za zimno 

wystarczy, że dotkniesz jego karku. Jeśli będzie ciepły i wilgotny to znaczy, 

że dziecku jest za ciepło. Jednak, gdy jest zimny to dziecku może być za chłodno 

i warto pomyśleć o założeniu dodatkowej warstwie ubranek, lub przykryć pledem. 

Przegrzewając dziecko osłabiamy jego odporność. A zima już tuż tuż, więc 

warto zadbać już teraz o odporność maluchów.  

O odporności i jak zadbać o nią zadbać: Co zrobić, by dziecko rzadziej chorowało 

i lżej przechodziło infekcje, jeżeli takie się już przytrafią? Odpowiedzi na to 

pytanie jest pewne wiele. Każdy pediatra i rodzic też ma swoje metody. Podobno 

dzieci, których układ odpornościowy jest na odpowiednim poziomie, takie dzieci 

przechodzą około 6 niegroźnych infekcji rocznie. Przedszkolaki nawet 8-10 

takich infekcji. Wtedy warto podjąć działania, które mogą poprawić pracę układu 

immunologicznego u naszego maluszka. Jednak najważniejsze w budowaniu 

odporności u maluszka są te czynniki: 

 

Spacery i zabawy na świeżym powietrzu wzmacniają odporność dziecka 

Niezależnie od pory roku dziecko pod warunkiem, że nie jest chore i nie 

gorączkuje, a na dworze nie wieje i nie pada, powinno codziennie wychodzić na 

spacer. Są tacy, co twierdzą inaczej, ale to już ich sprawa. My starajmy się 

wietrzyć codziennie, choćby na kilka minut spaceru na powietrzu. Podczas 

spaceru dziecko się dotlenia, przez co wzmacnia się jego odporność. Świeże 

powietrze uodparnia organizm naszych dzieci oraz ułatwia walkę z 

wirusami. Spacer na świeżym mroźnym powietrzu to solidna dawka tlenu dla 

malucha. A dziecko dobrze dotlenione lepiej potem zasypia.  



 

 

Dieta dziecka bogata w warzywa i owoce 

Dieta jest bardzo ważna w budowaniu odporności naszego brzdąca. Należy 

zadbać o to, by jego dieta była zróżnicowana i bogata w składniki odżywcze oraz 

witaminy. Przynajmniej 4-5 razy dziennie dziecko powinno jeść warzywa i 

owoce. Codzienna porcja warzyw i owoców wspomaga odporność. Jak najmniej 

słodyczy i cukrów, które wbrew powiedzeniu „Cukier krzepi” wcale tego nie robi. 

Na pewno nie może zabraknąć w 

jego diecie takich witamin jak 

witamina A, C, D i E.   Wyeliminowanie 

z diety dziecka produktów które go 

uczulają, zdecydowanie 

poprawia jego odporność.  Aby 

organizm dziecka był odpowiednio 

przygotowany do walki z bakteriami i 

wirusami warto dbać o odporność 

przez cały rok. 

                               Odpowiednia ilość snu, witaminy D3 i   spokój 

W dbaniu o większą odporność naszego dziecka nie należy zapominać o 

odpowiedniej ilości i jakości snu. Organizm nie wyspany, przemęczony i za 

bardzo obciążony będzie zdecydowanie mniej odporny na infekcje. To samo 

dotyczy emocji i układu nerwowego dziecka. Stres niestety bardzo negatywnie 

wpływa na organizm ludzki, więc w sytuacji zwiększonego niepokoju dziecko 

również szybciej może łapać infekcje. Zazwyczaj więcej infekcji zdarza się 

dzieciom na początku roku przedszkolnego, szkolnego. Co u przedszkolaków 

może mieć związek ze stresem związanym z rozstaniem z rodzicami. 

Witamina D3 to bardzo ważna witamina w organizmie zarówno dorosłych, 

jak i dzieci. Zarówno jej brak, jak i nadmiar mogą szkodzić. Przy jej brakach 

organizm naszych pociech zazwyczaj gorzej sobie radzi i jest bardziej podatny na 

infekcje. Przy starszych dzieciach można pokusić się o podawanie mu Tranu. Tran 

zawiera w sobie witaminy D3, A oraz kwasy omega-3, a wszystkie te składniki 

mają dobroczynny wpływ na odporność organizmu. Jeżeli jednak podajesz 

dziecku witaminie D3, to już nie ma konieczności podawania tranu. Albo to, albo 

to. 

  

https://www.jaskoweklimaty.pl/warzywa-owoce-codziennej-diecie-dziecka-wycisnij-warzyw-owocow-najwiecej/


 

 

KĄCIK PRZEDSZKOLAKA  

Jesienne zabawy dla dzieci  

Jesienny portret całej rodziny 

 
Atutem tej zabawy jest wspólny spacer, w trakcie którego szukamy skarbów 

jesieni – różnokolorowych liści. Przydadzą nam się do wykonania portretu. W 

domu zbieramy się całą rodzinką i przystępujemy do dzieła. 

Potrzebne będą: 

– liście – im ciekawsze i bardziej kolorowe tym lepiej, 

-plastelina 

-klej 

…dalej zabawa powinna być dostosowana do naszych rodzin tzn. za pomocą wyżej 

wymienionych elementów tworzymy poszczególnych członków rodziny 

 



Jeżyk z mchu i wykałaczek 

 

Czy chcieliście mieć kiedyś jeża w domu? Teraz macie na to 

szansę! Spróbujcie wykonać go samodzielnie, np. z mchu. 

Wystarczy trochę pracy, wyobraźni i zwierz gotowy. 

Jeżyki zostały wykonane z mchu, do którego zostały powbijane 

wykałaczki. Pyszczek jeżyka może zostać zrobiony z całych żołędzi 

bądź tylko z czapeczek żołędzi albo z jarzębiny czy owoców głogu. 

A co jeżyk będzie niósł na grzbiecie, to zależy już od pomysłowości 

waszych dzieci. 

W ten oto nieskomplikowany sposób powstała nam przepiękna 

jesienna dekoracja. 

 
 



POCZYTAJ MI MAMO,TATO… 

 

,,Pomocne kasztanki’’ 

Na gałęzi kasztanu, wysoko nad ziemią obok siebie wisiały dwa kasztany. 

Trochę się bały wyjść na zewnątrz. Bo co się wtedy z nimi stanie? Na drzewie 

było im wygodnie. Kołysanie gałęzi utulało je ciągle do snu. Aż tu pewnego 

razu jesienny silny wiatr poobijał im pancerze, aż rozwarły się ukazując ich 

brązowe brzuszki. Nieśmiało ze swych kolczatych pancerzy na świat 

spoglądały. Wiercą się kasztanki, spoglądają w jedną stronę, spoglądają w 

drugą stronę, strasznie są ciekawe, co na świecie się dzieje. Drzewo rosło w 

parku, niedaleko ścieżki, którą często ludzie spacerowali. Właśnie po parku z 

babcią przechadzał się mały Staś. Szedł z wiaderkiem, jednak na zabawę w 

piasku było już byt zimno. Trudno zresztą znaleźć piaskownicę, wokół bowiem 

same kolorowe liście.  

Kasztanki widokiem 

chłopca, w czapce z 

kolorowym pomponem, w 

szaliku i z długimi 

frędzlami, bardzo były 

zainteresowane. Staś był 

coraz bliżej kasztanowca. 

Zaczął z ziemi kasztany 

zbierać i drzewo dookoła 

obchodzić. Kasztanki za nim 

oczyma wodziły. Kręcąc się 

w koło więcej luzu w 

pancerzach zrobiły i z nich wypadły. Lecą przerażone w kierunku ziemi. Na 

szczęście Staś wypatrzył je w porę. Ledwie zdążył odskoczyć, by nie dostać w 

głowę. Gdy kasztany na ziemię upadły, Staś włożył je do wiaderka. Leżały na 

wierzchu, było im wygodnie. Wiaderko w rękach chłopca delikatnie się 

machało, co im pobyt na gałęzi przypominało. Po przeżyciach wielu kasztanki 

usnęły. Ocknęły się dopiero, gdy były na stoliku. Staś przeglądał uważnie 

wszystkie kasztany. Dwa największe, te same, które z góry na jego głowę 

leciały, odłożył na bok. Następnie przyniósł różne patyczki, dłuższe i krótsze. 

Zaczął z kasztanów robić różne figurki. Najwięcej było jeży, ale pojawiły się 



jelonki, a nawet żyrafa. Przyszła też kolej na nasze dwa kasztanki. Staś długo 

je oglądał, przykładał, mierzył, pasował. Nie bardzo wiedział, co może z nich 

zrobić. Miał już różnych zwierząt całe mnóstwo. Przydałby się dla nich jakiś 

las. Był to pomysł wspaniały. Staś szybko zabrał się za rysowanie lasu. A gdy 

rysunek był już gotów, w jeden kasztan wbił dwa długie patyczki obok siebie i 

w drugi kasztan wbił dwa długie patyczki obok siebie. Rozstawił kasztanki, a 

między ich patyczki kartkę z lasem umieścił. W ten sposób Staś bawił się w 

leśne przygody. Po kolejnych spacerach zwierząt w lesie przybywało. Czasami 

zmieniał się też las, czasami był iglasty, czasami liściasty, czasami w jesiennej 

szacie, czasami w zimowej. Zawsze jednak w trzymaniu rysunków Stasiowi 

dwa kasztanki pomagały.  

 

 

 

 

 

 

 
 



Rysuj po śladzie: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj grzybka według kodu. 

 

 

 

 
 



 

Wskaż wiewiórce drogę do orzeszka. 

 
 



ZAŚPIEWAJMY RAZEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeqD7wZSJOQ 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeqD7wZSJOQ


 

                                      ROZWIĄŻ JESIENNE ZAGADKI 😊 



 

 

 

 



 

 

Z przedszkolnego Menu- 

Kluseczki dyniowe 

Lista składników: 

• 400 g upieczonej dyni (ok 1 i 1/3 szklanki, u mnie 
dynia nelson, nada się także hokkaido lub inna o 
suchym i zwartym miąższu) 

• 1 jajko 
• 150 g maki (ok 1 szklanki) + mąka do podsypania  
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej  
• 1/3 łyżeczki ziół prowansalskich  
• sól himalajska (pomiń w porcji dla dzieci) 
• 1 łyżka masła lub innego tłuszczu (np. oliwy lub oleju z pestek dyni)  

 

Sposób przygotowania: 

• Dynię kroję na małe kawałki, pozbawiam pestek i układam na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piekę aż dynia zrobi się miękka 
(ok 40 minut). Odmierzamy odpowiedni kawałek i blendujemy na mus. 

• W dużym garnku nastawiam wodę do gotowania. Na patelni rozpuszczam masło.  
• Do musu dyniowego dosypuję mąkę pszenną i ziemniaczaną oraz zioła. Wbijam jajko. Mieszam 

ciasto za pomocą łyżki do momentu połączenia się składników. Masa będzie bardzo miękka i 
klejąca. 

• Stolnicę obficie posypuję mąką pszenną. Wykładam na nią porcję ciasta i delikatnie formuję 
długi wałek, który lekko spłaszczam. Nożem kroję ciasto na kawałki.  

• Do gotującej się wody dosypuję 
odrobinę soli, a następnie wrzucam 
kluski. Gotuję ok 2-3 minuty od 
momentu wypłynięcia klusek na 
powierzchnię. Gotuję partiami – 
maksymalnie 10 sztuk na raz. Jeżeli 
chcesz podać kluski dziecku poniżej 
roku to pierwszą porcję zrób bez 
dodatku soli.  
• Gotowe kluski przekładam na sitko i 
płuczę pod bieżącą wodą. Następnie 
umieszczam je w misce i polewam 
odrobiną rozpuszczonego masła. 

 

 



Znajdź różnice. 

 

~ Entliczek-pentliczek ~ 

Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek, 
A na tym stoliczku pleciony koszyczek, 

W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, 
A na tym robaczku zielony kubraczek. 
Powiada robaczek: I dziadek, i babka, 

I ojciec, i matka jadali wciąż jabłka, 
A ja już nie mogę! Już dosyć! Już basta! 

Mam chęć na befsztyczek! I poszedł do miasta.  

Szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru, 
Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. 
Są w barach - wiadomo - zwyczaje utarte: 
Podchodzi doń kelner, podaje mu kartę, 
A w karcie - okropność! - przyznacie to sami: 
Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami, 
Duszone są jabłka, pieczone są jabłka 
I z jabłek szarlotka, i kompot, i babka! 
 
No, widzisz, robaczku! I gdzie twój befsztyczek? 
Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek.  

Jan Brzechwa  



 

 

 

Wszystkie informacje i obrazki zostały zaczerpnięte z różnej literatury i Internetu.  

PRZYGOTOWAŁA:  JOLANTA OPORSKA 


