
                   

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który 

nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje 

nieustannie otwarta” 

                                                              Jan Paweł II 

 

Wrzesień 2016 

Szanowni Rodzice, 

Nowy rok szkolny przed nami! Witamy po wakacjach wszystkich nowych i 

tych starszych przedszkolaków. Rozpoczynamy nową przygodę ze 

„Słoneczną Polaną”. Każdy dzień będzie dla naszych podopiecznych wielką 

przygodą. Będziemy się uczyć, bawić i wspólnie odkrywać świat. 

 

 



Wrzesień 2016 w „Słonecznej Polanie” 

 

1.09.2016r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Wracamy po 

wakacjach do przedszkola. Poznajemy nowych kolegów i koleżanki. 

Dzielimy się wrażeniami z wakacji. Wypoczęci zaczynamy rok pełen 

nowych doświadczeń i przygód. W tym roku szczególną uwagę zwrócimy na 

rozwijanie naszych zainteresowań książką i czytelnictwem.  

 

 

5.09.2016r. – „Kiedy w przedszkolu nie ma mamy”. Zajęcia edukacyjne 

z cyklu „Bajkoterapia”. Słuchamy bajkę o zwierzątkach, która pomaga nam 

zrozumieć rozłąkę z domem i sprawia, że czujemy się w przedszkolu 

bezpiecznie. 

 

6.09.2016r.- Msza Święta. Uczestniczymy w Mszy Świętej w Klasztorze 

Ojców Bernardynów z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

13.09.2016r. – Obchodzimy urodziny naszego kolegi z przedszkola – Stasia. 

Składamy życzenia, śpiewamy „Sto lat”.  Uczestniczymy w zabawach 

urodzinowych. 

 

 

 

 



 

 

20.09.2016r. – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Uczestniczymy 

w konkursach, zabawach i grach zespołowych. Na naszych twarzach 

z pewnością nie zabraknie uśmiechu i radości. 

 

23.09.2016r. – „Dzień spadającego liścia”. Witamy pierwszy dzień jesieni. 

Podczas spaceru szukamy oznak nowej  pory roku. Komponujemy bukiety 

i kolaże z liści. Podczas zajęć przypominamy sobie jakie są dary jesieni. 

Tworzymy w przedszkolu kącik przyrody. 

 

  

30.09.2016r. – Wielkie święto naszych małych i większych chłopców. Aby 

ten dzień był dla nich wyjątkowy dziewczynki przygotowują dla wszystkich 

chłopców małe upominki. 

 

 

 

29.09.2016r. – Ogólnopolski dzień 

głośnego czytania. Wybieramy się do 

biblioteki, gdzie słuchamy specjalnie 

dla nas czytanej bajki. Rozwijamy 

nasze zainteresowania książką 

i czytelnictwem. 

16.09.2016r. – „Sprzątanie Świata”. 

Przyłączamy się do akcji sprzątania 

świata. Poznajemy sposoby dbania 

o naszą planetę. Wybieramy się na 

spacer w pobliżu przedszkola, podczas 

którego staramy się zebrać  i wyrzucić 

do koszy przedmioty zaśmiecające 

otoczenie. 


