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Od Redakcji
Wakacje, wakacje i już po wakacjach... rozpoczynamy nowy rok

przedszkolny 2020/2021.
Serdecznie wszystkich witamy, w szczególności zaś

nasze maluchy rozpoczynające swoją przygodę z przedszkolem oraz
ich zatroskanych rodziców, którzy martwią się jak poradzą sobie ich

pociechy bez mamy i taty. Na pewno wszystko będzie dobrze, a nasze
"Krasnale" i "Smerfy" już wkrótce nie będą chciały rozstać się ... ze

swoim kochanym przedszkolem.
Mamy nadzieję, że oddając w nasze ręce swoje pociechy obdarzają
nas Państwo sympatią i zaufaniem. Z naszej strony mogą Państwo 

oczekiwać tego samego, a ponadto pełnego profesjonalizmu w pracy
dydaktyczno - wychowawczej z Waszymi dziećmi.

Życzymy Wszystkim pomyślnego roku przedszkolnego, samych
sukcesów i jak najwięcej uśmiechu przez cały rok

życzy 
Dyrekcja i pracownicy przedszkola "Słoneczko"



Humor Przedszkolaka
- Dziadku, dlaczego trzymasz gazety w lodówce?

   Mama pyta synka:

   Mama pyta synka:

  Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu:

  Dzieci w przedszkolu:

- Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś Ani i trzy Zosi. Ile cukierków zostanie dla ciebie? - pyta nauczycielka.

- Tato, dlaczego ten tramwaj zakręcowywuje?

- Dziewczynko, kim ty jesteś?

- Tatusiu widziałem jak nasz sąsiad gonił ruszający z przystanku autobus...

   Pani pyta dzieci:   

       - Bo chcę mieć zawsze świeże wiadomości.

       - Jasiu, jakiś czas temu były w szafce dwa ciasteczka, a teraz widzę tylko jedno. Możesz mi powiedzieć, czemu?
       - No bo było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego!

       - Co dziś robiłeś na podwórku?
       - Udawałem ptaka.
       - A co robiłeś, śpiewałeś czy ćwierkałeś?
       - Zbierałem robaczki.

       - Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy.
       - A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.

       - Piotrusiu, co jesz?
       - Mięsko.
       - A skąd masz?
       - Przypełzło.

       - Za mało.

       - Nie mówi się zakręcowywuje, tylko zakręca.
       - No dobrze, to dlaczego ona zakręca?
       - Bo mu się tory wygły.

       - Czerwonym Kapturkiem.
       - A dlaczego masz na głowie zielony kapturek?
       - Bo czerwony jest w praniu!

       - I co?
       - Poszczułem go naszym Burkiem i zdążył...

        - Powiedzcie mi dzieci jakieś zwierzątko na A.
          Jasio wstaje i mówi:
        - A może to karp???
        - Nie Jasiu, siadaj. No dobrze powiedzcie mi teraz zwierzątko na B.
          Jasio na to:
        - Być może to karp???
        - Jasio za drzwi!!!
          Jasio wychodzi.
        - Powiedzcie mi teraz zwierzątko na C.
          Nagle drzwi się otwierają i Jasio mówi:
        - Czyżby to był karp???



Pożegnanie rodzica z dzieckiem w przedszkolu  -
siedem kroków do sukcesu

Pożegnanie z dzieckiem w przedszkolu, szczególnie na początku roku, ma niewiele wspólnego z "pożegnaniem".
Często sytuacja przybiera raczej postać batalii, w której rodzic, nauczyciel i dziecko wojują między sobą o to, kto
dzisiaj postawi na swoim. I choć czas zawsze działa na naszą korzyść, a dziecko zaprzyjaźnia się z przedszkolem, jest
kilka rozwiązań, które można podpowiedzieć rodzicom, by cały ten proces maksymalnie złagodzić.

POŻEGNANIE Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU - DLACZEGO JEST TRUDNE?

Co sprawia, że maluchy płaczą? Teoretycznie wszystko przygotowane jest tak, by zachęcić dziecko do przebywania w
przedszkolu - kolorowe sale, zabawki, uśmiechnięte panie. Jednak wrześniowe maluszki zawsze dają do wiwatu. Gdy
tylko przekraczają próg przedszkola, ich płacz rozbrzmiewa w całej placówce. 
Nic w tym dziwnego  - wiele z tych malców całe swoje dotychczasowe życie spędziło głównie z mamą. Gdy nadchodzi
pierwszy dzień dłuższego rozstania, mimo, że jest poprzedzony dniami adaptacyjnymi, dziecko wpada w panikę. Nie
mieści mu się w głowie, że nagle zaistniał jakiś na tyle ważny powód, by miało rozstać się z mamą - przecież do tej
pory chodzili razem na plac zabaw, na zakupy, do babci, naprawić auto... wszędzie! Czemu to się nagle zmieniło?
Dziecko nie ma szans tego zrozumieć. Chwila namysłu pozwala jednak na szybkie wnioski: Nie wiem, nie podoba mi
się to, boję się! I oto gotowa recepta na strumienie łez płynące z oczu. 

POŻEGNANIE Z DZIECKIEM - KTO BOI SIĘ BARDZIEJ?

Krótka obserwacja wystarczy, by zrozumieć, że niekoniecznie tylko dziecko wpadnie zaraz w panikę. Niejednokrotnie
rozstanie z dzieckiem w przedszkolu to pierwszy moment w życiu rodziców, gdy doświadczają przerażenia swoich
maluchów. Często dzieci w rozpaczy, nie rozumiejąc sytuacji, przekonują rodziców wzruszającymi frazami: Obiecuję,
już będę grzeczna, ale nie zostawiaj mnie! Mamo, już mnie nie kochasz? Wróć, proszę! Rodzice miękną i wracają,
przecież nie zostawią dziecka, które tkwi w przekonaniu, że rodzice przestali je kochać. W końcu, ocierając łzy swoje i
dziecka, wychodzą i czatują pod oknem, nasłuchują, czy dziecko się uspokaja, i ze zgrozą stwierdzają, że przez
kolejne dziesięć minut płacze.
 Wtedy przychodzi czas na wątpliwości - może to nie był dobry pomysł, może to nieodpowiednie przedszkole, pani
sobie nie radzi? Klasyka gatunku w temacie "Wrzesień w przedszkolu". Czy winić rodziców za ich nierzadko
bezwzględne pytania i szpiegowskie zapędy (stanie przy oknie, za drzwiami, nasłuchiwanie, podglądanie)? Nie, to
oczywiste. To trudny moment nie tylko dla dziecka, ale i dla rodzica. Często po raz pierwszy rodzic przekazuje życie
swojego maluszka pod opiekę nieznajomej dorosłej osoby.

POŻEGNANIE Z DZIECKIEM - ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE

Choć na ogół dzieci, które mają za sobą już edukację w żłobku, szybciej przyzwyczają się do nowych warunków, bywa
i tak, że te, które nie płakały w żłobku, zaczynają płakać w przedszkolu. Czemu? Dojrzewają i coraz więcej rozumieją -
wiedzą, że mama wcale nie przyjdzie tak bardzo szybko, jak mówi, wiedzą, że zwykle przychodziły gdzie indziej, a
teraz sytuacja się zmienia. To może zestresować nawet najbardziej dziarskiego malca po kilkuletniej edukacji w
żłobku.

KROK PIERWSZY - CIERPLIWOŚĆ I WRAŻLIWOŚĆ

Okres adaptacyjny potrafi być burzliwy i długi. Wiele zależy od rodzica i nauczyciela, ale jeszcze więcej od wrażliwości
dziecka, która jest od nas niezależna. Wart więc uzbroić się w cierpliowść, pozytywnie nastawić i być wsparciem dla
malucha. Krzyk i negatywne komunikaty (Jak nie przestaniesz płakać, to zabieram misia do domu) tylko pogarszają
sytuację. Pomocna może okazać się ulubiona zabawka dziecka i wspólne wybieranie jej przed wyjściem. To mały
element domu, który zwiększy u malucha poczucie bezpieczeństwa.

KROK DRUGI - MÓWIENIE PRAWDY

Kiedy mówimy: Tatuś pójdzie na chwilę do samochodu i za chwileczkę wraca, oszukujemy, a dziecko szybko się 



orientuje, że nie może ufać rodzicowi. Brak zaufania do rodzica przekłada się na brak zaufania wobec nowej pani 
i przedłuża proce adaptacji dziecka. "Ucieczka rodzica", gdy dziecko zajmie się zabawą i odwróci swoją uwagę, działa
tak samo i nie przynosi pozytywnych efektów. Co zatem powiedzieć? Przyjdę po ciebie zaraz po pracy! Przyjdę po
ciebie po obiedzie! Szczególnie druga wersja jest pomocna dla dziecka. Może ono nie orientować się, czym jest praca,
ile trwa, a obiad jest konkretnym punktem w czasie i dziecko szybko odkryje, że rodzic mówi prawdę, jest
punktualny, więc może być spokojne.

KROK TRZECI - POZYTYWNE KOMUNIKATY

Kiedy mówimy dziecku: Nie bój się!, to właściwie uświadamiamy mu, że w ogóle jest czego się bać. Strach w naszym
głosie, żal i współczucie nieświadomie sprawiają, że dziecko utwierdza się w przekonaniu, że dzieje mu się krzywda.
Spokojnie! Nic złego się nie wydarzy! Niech dziecko czuje to również od rodzica. Będzie fajnie! Milej zabawy! Baw się
dobrze! Miłego dnia! - te słowa wypowiedziane z uśmiechem pomogą dziecku pozytywnie nastawić się do nowej
sytuacji.

KROK CZWARTY - RUTYNA

Warto umówić się z dzieckiem na sposób pożegnania i trzymać się przyjętej zasady. To może być cokolwiek, co
odpowiada rodzicowi i dziecku, np. kiedy dziecko jest już przebrane: Buziak, przytulas, piąteczka i lecisz do pani.
Pierwszego dnia trudno mówić o rutynie, ale po jakimś czasie dziecko zacznie się przyzwyczajać, a rozstanie będzie
łatwiejsze.

KROK PIĄTY - KRÓTKIE POŻEGNANIE

Przeciąganie pożegnania bardzo utrudnia dziecku rozstanie. Długie dyskusje przy drzwiach, przedłużane uściski,
pożegnania i powroty dziecka sprawiają, że sytuacja staje się trudna dla wszystkich stron - zarówno dla rodzica,
dziecka, jak i nauczyciela. Dziecko, choć malutkie, będzie próbowało wykorzystać wszystkie możliwe sposoby, by
zatrzymać rodzica, a wplątanie się w wyjaśnienia potęguje tylko stres i nadzieję na to, że jakimś cudem rodzic jednak
zostanie. Co więc zrobić? Zachować spokój, pożegnać się i przekazać dziecko nauczycielowi.

KROK SZÓSTY - WEJŚCIE DO SALI "NA WŁASNYCH NOGACH"

To bardzo ważne, by dziecko weszło do sali "na własnych nogach", a nie na rękach rodzica. Moment "wyrwania
dziecka" z objęć bliskiej osoby jest nieprzyjemny dla każdej ze stron - dziecka, rodzica i nauczyciela. Dziecko zaczyna
widzieć w nauczycielu osobę, która siłą odbiera je rodzicowi, niczym okrutnKROK y porywacz. Dużo przyjemniej dla
nauczyciela jest przejąć rączkę dziecka i uściskać je od wejścia. Buduje to zaufanie dziecka do nowej znaczącej osoby
dorosłej w jego życiu.

KROK SIÓDMY - ZAUFANIE

Pierwsze dni w przedszkolu to trudny czas nie tylko dla dziecka, ale i dla rodzica. Wiemy o tym doskonale. W
zawiązku z tym warto zapewnić rodziców o swoim dobrym nastawieniu, uśmiechać się i dać im poczucie, że dziecko
jest w dobrych rękach.

POŻEGNANIE Z DZIECKIEM - CZY JEST TAK STRASZNIE?

Nie! Niektóre dzieci płaczą godzinami przez kilka miesięcy, inne kilka minut przez parę dni. Dziecko to dziecko - ma
prawo do strachu. Każde z nich jest inne. Może trafić się grupa, która szybko zaaklimatyzuje się w nowym miejscu,
jak również taka, w której jeszcze w grudniu niektórym dzieciom wracającym po dłuższej chorobie zakręci się w oku
łezka. Na pewno okres adaptacyjny nie należy do najprzyjemniejszych i najlżejszych etapów w edukacji
przedszkolnej. Warto jednak pamiętać i uświadomić rodzicom, jak ważna jest ich rola i jak wiele zależy od tego, jak
przebiegnie ich rozstanie z rodzicami.

artykuł Moniki Sobkowiak z miesięcznika "Bliżej przedszkola" nr 6.225/2020





Główny kierunek pracy wychowawczo - dydaktyczno -
opiekuńczej na rok szkolny 2020/2021

"Ekologiczne zwyczaje przedszkolak poznaje"

Kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań oraz postaw, wartości 

i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska.

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez stosowanie atrakcyjnych dla nich form
edukacji.
Kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych w życiu codziennym.
Wskazanie wzajemnych, przyczynowo - skutkowych zależności w środowisku.
Ukazywanie wpływu człowieka na przyrodę oraz znaczenie przyrody dla człowieka.
Pokazanie konieczności oszczędzania zasobów przyrody i produktów naturalnego pochodzenia.
Promowanie zdrowego stylu życia w zdrowym środowisku.
Wprowadzenie dzieci w świat wartości połączone z tematami kompleksowymi oraz budowaniem
kodeksu grupowego.
Zaktywizowanie rodziców do działań na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację dzieci.
Współpraca z placówkami edukacyjnymi i instytucjami w zakresie promowania edukacji
ekologicznej.
Skupienie działania na wspieraniu rozwoju mowy dzieci w zakresie doskonalenia wymowy i
umiejętności porozumiewania się.
Kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci w sytuacjach czynnościowych.
Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są
ważne w edukacji szkolnej.

CELE PRIORYTETOWE:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.



SYSTEM MOTYWACYJNY 
z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego  "Ja, ty, my"

nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka
łączyć nagrody rzeczowe ze społecznymi
przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego
unikać nadmiaru nagród
skonsultować nagrody z rodzicami
nagroda nie może być zbyt dostępna
nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt
nagroda powinna by różnorodna, weryfikowana
zachować konsekwencje w stosowaniu wzmocnień

należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, rozpoznać jego zainteresowania
należy dokładnie określić zachowania, które chce się wzmocnić/ zmienić

 pochwała bezpośrednia (indywidualna)

Program wychowawczy przyczynia się do kierowania zachowań dziecka ku dobru. Tak,
aby umiało kochać, szanować innych i nie krzywdzić ich. A jednocześnie tak, żeby umiało
zadbać o siebie. Oznacza to umiejętność pogodzenia własnego rozwoju, zdrowia i
szczęścia z rozwojem i szczęściem innych. Nauczyciele w naszym przedszkolu w ramach
programu wychowawczego stymulują dziecko w poszczególnych sytuacjach do wyboru
zachowań, stosując między innymi wzmocnienia pozytywne oparte o ustalony system
motywacji – nagradzania. 

 
W systemie motywacyjnym:

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 
Warunki dokonywania wyboru wzmocnień:
 

1.
2.

 
 

W ramach systemu motywacyjnego stosujemy zarówno nagrody społeczne, jaki i
rzeczowe.

Nagrody społeczne:
 

1.
   2. pochwała przed grupą
   3. pochwała przed rodzicem
   4. pochwała przed dyrektorem



naklejki na ubrania (np. czerwone serduszko)     
 zabawa ulubiona zabawką
 obrazek, wycinanka, kolorowanka, lizak itp.

Nagrody rzeczowe:
 

1.
2.
3.

 

Sposoby wyrażania dezaprobaty za niestosowanie się   do ustalonych wspólnie
zasad:

1. upomnienie słowne (przypomnienie obowiązujących zasad), 
2. rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
– „krzesełko przemyśleń”,
3. wyrażenie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka,
4. czasowe odebranie przyznanego przywileju,
5. modelowanie zachowania – rozwijanie empatii,
6. zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
7. odsunięcie na krótki czas od zabawy,
8. poinformowanie rodziców o przewinieniu.

Wyrażanie dezaprobaty stosujemy za:
1. nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
2. stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
3. zachowania agresywne, 
4. niszczenie wytworów pracy innych i ich własności,
5. celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.



„W kręgu zabawy” – program wychowania przedszkolnego Jadwigi Pytlarczyk
„Dziecięca matematyka” – program edukacji matematycznej Edyta Gruszczyk –
Kolczyńska
Program adaptacyjny „Lubię tu przychodzić” Barbara Bochat

Program nauki religii rzymsko – katolickiej:

Program wychowawczo - profilaktyczny „Ja, ty, my” Joanna Jarząbek, Monika
Kiszewska, Małgorzata Marks
Program edukacji literackiej „Książka uczy, bawi, wychowuje” Katarzyna Klich, Ewelina
Janicka
Program edukacji zdrowotnej „Sprawny i zdrowy idę do szkoły” Katarzyna Żuralska

Przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2020/2021
 

1.
2.

3.
 
Programy zajęć dodatkowych:

1.
       „Kocham dobrego Boga” dzieci 5 – cio letnich
       „W radości dzieci Bożych” dzieci 6 – cio letnie
    2. Program zajęć logopedycznych Marta Góźdź     
    3. Gimnastyka korekcyjna Aleksandra Borkowska
    4. Nauka tańca towarzyskiego w przedszkolu Beata  i Tomasz Borkowscy
    5. Nauka gry w szachy Paweł Pawłowski
    6. Program zajęć ogólnorozwojowych inspirowanych piłką nożną „Futbolowy Bakcylek”
        Grzegorz Kowalski

Projekty edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu:
1.

2.

3.



Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato
"Zygzak idzie do przedszkola"  - Róża Stelmach

Dzień dobry kochany Zygzaczku, pora wstaaawać, pobuuudkaaaaa! - głos Mamy dobiegał do
leżącego jeszcze w łóżku małego Zygzaka. 
O nie, pomyślał sobie, zapewne znowu będę musiał pójść do przedszkola. Tylko nie to!
Zygzak niechętnie wstał z łóżka.
- Mamusiu, czy mogę dziś zostać w domu?
- Ubierz się i zaraz jedziemy do przedszkola. Szybciutko!
Na dworze było bielutko od śniegu. Wszystkie drzewa były ubrane w grube, białe kożuchy. Jak fajnie
było porzucać się śnieżnymi kulkami, pomyślał Zygzak, kiedy wsiadał z Mamą do samochodu. Brum,
brum, zaburczał silnik samochodu i ruszyli w drogę. Na samą myśl o tym, że zaraz zostanie sam, w
oczach Zygzaka pojawiły się wielkie łzy.
Nagle samochód zatrzymał się przed przedszkolem. 
Przez szybę Zygzak zobaczył inne autka, które z uśmiechem maszerowały ze swoimi Mamami do
przedszkola.
W szatni przywitała Zygzaka Pani Koparka, Tereska. 
- Nie chcę tutaj zostać, zabierz mnie stąd Mamo - powiedział Zygzak szlochając.
- Wrócę po ciebie później. Miłej zabawy.
Zygzak właśnie chciał uczepić się maminego płaszcza, kiedy usłyszał trzaśnięcie drzwi. Odwrócił się,
Mamy już nie było.
- Buuu, buuu - rozległ się głośny płacz i krzyk.
- Chcę do domu - krzyczał Zygzak.
Nagle poczuł, jak ktoś klepnął go po ramieniu.
- Czołem kolego! Dlaczego płaczesz i tak głośno krzyczysz?
- Zostaw mnie, odejdź sobie, chcę do mojej Mamy - odpowiedział Zygzak.
- No tak! Jesteś tutaj nowy. Wiem, co czujesz, ja też kiedyś tak płakałem jak ty.
Na te słowa Zygzak przestał krzyczeć i odwrócił się, żeby zobaczyć, kto to powiedział. Ujrzał małego
Garbuska.
- Cześć, mam na imię Garbusek, Zbyszek.
- Cześć, a ja Zygzak.
- Dlaczego płaczesz? - zapytał Zbyszek.
- Bo moja Mama poszła sobie, zostałem sam.
- I pewnie myślisz, że już jej więcej nie zobaczysz?
- Dokładnie. Skąd wiesz, co czuję?
- Bo ja kiedyś też tak myślałem, i też płakałem i bałem się, tak jak ty - powiedział Garbusek.
- I już się nie boisz?
- Pewnie, że nie. Już wiem, że w przedszkolu jest wesoło i miło. I jestem tutaj bezpieczny. Twoja
Mama poszła do pracy i potem przyjdzie po ciebie, i pojedziecie razem do domu. Wiem to, bo moja
Mama też mnie zostawia w przedszkolu, kiedy idzie do pracy. I zawsze po mnie wraca. Tak samo, jak
mamy innych autek, które chodzą do tego przedszkola.
- Poważnie? Nie kłamiesz? - zapytał Zygzak.
- No co ty! Mówię całą prawdę. I wiesz co? Mi to się teraz bardzo podoba w przedszkolu. Poznałem
tutaj bardzo miłych kolegów i koleżanki: Skodę Marysię, Śmieciarkę Basię, Spychacza Edka, Forda
Michała i Opla Karola. Choć ze mną. Zapoznam cię z nimi.



Zygzak trochę  jeszcze się wahał. Z jednej strony był bardzo ciekawy, z drugiej tęsknił za Mamą.
- No chodź! - Garbusek Zbyszek chwycił go za rękę i zaprowadził na salę. - Mamy tutaj kolorowe
klocki, duże i małe piłeczki, samochodowe układanki i, co najważniejsze dużo miejsca do zabawy. I
jesteśmy bezpieczni w naszym przedszkolu. Opiekują się nami Panie Koparki, Tereska i Grażynka.
One wymyślają różne wesołe zabawy. Dużo śpiewamy i rysujemy. Jest bardzo fajnie. Zaraz sam
zobaczysz!
Zygzak poznał wszystkie autka, były bardzo miłe, tak jak mówił Garbusek. Pani Grażynka nauczyła
wszystkich śmiesznego wierszyka, Zygzak namalował pięknego, czerwonego tulipana dla swojej
Mamy. Bawił się klockami razem ze Spychaczem Edkiem i Skodą Marysią. Przez cały czas był bardzo
wesoły. Czuł się bezpiecznie. Nawet się nie obejrzał, kiedy przyszła po niego Mama. Bardzo się
ucieszył na jej widok i mocno się do niej przytulił. Pożegnał się jeszcze ze wszystkimi autkami.
- Przyjdziesz do nas jutro Zygzaku? - zapytała Pani Tereska.
- Tak! - odpowiedział Zygzak.
W drodze do domu Zygzak opowiadał Mamie o wszystkich przedszkolnych przeżyciach. Mama była
bardzo dumna ze swojego synka.
Następnego dnia rankiem, Zygzak szybciutko ubrał się i pojechał z Mamą do przedszkola. Przy
wejściu podarował Mamie wielkiego buziaka i powiedział:
- Do zobaczenia później, Mamusiu. I radośnie pobiegł do innych autek.



Jesienna zgaduj - zgadula
1.Ma listki zielone, drobniutko strzyżone. Jesienią się stroi w korale czerwone. 

2.Najpierw są zielone, potem kolorowe. Wiatr je z drzew porywa, rzuca ci na głowę.

3.Podobna do dymu. Często tak wygląda, jakby ktoś w powietrzu porozlewał mleko. Kiedy
się pojawia, snuje się nad ziemią i nie widać tego co jest niedaleko.

4.Ma nóżkę, nie ma buta, ma kapelusz, nie ma głowy. Czasem gorzki i trujący. Częściej
smaczny oraz zdrowy.

5.Ma laseczkę do trzymania i ma daszek kolorowy. Gdy go ludzie otwierają, deszcz nie pada
im na głowy.

6.Wiszą sobie na drzewie w kolczastych płaszczykach. Kiedy spadną na ziemię, to zrobię
śmiesznego ludzika.

7.Nie las, nie park, choć się zieleni. Jabłka, gruszki, śliwki znajdziesz tam na jesieni.

8.Rude futro, ruda kita. W dziupli ma mieszkanie. Zwinnie skacze i orzechy chrupie na
śniadanie.

9.Rosną sobie na dębie w brązowych czapeczkach. Chętnie zjedzą je dziki oraz
wiewióreczka.

10.Krótkie łapki, długi ryjek i igiełek wiele. Ja się tak ostrego futra głaskać nie ośmielę.

11.Spada na ziemię kropla za kroplą, moknie ulica i domu mokną. Cieszą się żaby i rośliny, a
my wkładamy peleryny.



Kącik Kulinarny

400 g mąki pszennej
500 g puree z dyni (obierz dynię, wydrąż z gniazda nasiennego i wytnij miąższ.
Pokrój na kawałki i gotuj pod przykryciem na małym ogniu do momentu aż dynia
zmięknie. Zblenduj na gładką masę.)
130 g masła
200 g drobnego cukru
5 dużych jaj
3 łyżki proszku do pieczenia

20 papilotek do babeczek

Składniki:

Dodatkowo:

Masło, cukier i puree z dyni podgrzej lekko do rozpuszczenia masła i wymieszaj.
Ostudź.
Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia do miski. Oddziel żółtka od białek. Żółtka
dodaj do mąki. Dodaj ostudzoną masę dyniową i miksuj do połączenia się składników.
W osobnej misce ubij białka na sztywną pianę. Dodaj pianę do ciasta i wymieszaj lekko
szpatułką do połączenia składników.
Nagrzej piekarnik do 180 stopni z termoobiegiem. Wlewaj (dość rzadkie) ciasto do
papilotek umieszczonych w otworach formy do babeczek tak, by zostawić około 1 cm
luzu w papilotce. Piecz 25 minut. Po upieczeniu można je dowolnie udekorować.

Smacznego

Jesienne babeczki
dyniowe



ZADANIA DLA DZIECI








