
WRZESIEŃ W SŁONECZNEJ POLANIE 

 

Szanowni Rodzice! 

 

Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej 

przerwie. Przed nami rok pełen zabaw i przygód. Będziemy odkrywcami, 

badaczami, podróżnikami, artystami i twórcami, a wszystko po to, by 

dobrze się bawiąc jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe umiejętności, 

doskonalić te już posiadane. Życzymy wielu radości, nowych przyjaźni, 

ciekawych zabaw, dobrego humoru i niezapomnianych przeżyć, a rodzicom 

owocnej współpracy i zadowolenia. Wierzymy, że ten rok będzie niezwykle 

ciekawy w życiu naszych przedszkolaków. 

 

 

03.09.2018  - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - wracamy po 

wakacjach do przedszkola. Poznajemy nowych kolegów i koleżanki. Dzielimy 

się wrażeniami z wakacji. 

 

 

04.09.2018 „Mój pierwszy dzień w przedszkolu"- 

zajęcia edukacyjne z cyklu „Bajkoterapia". 

Opowiemy bajkę, która pomoże najmłodszym 

zrozumieć rozłąkę z domem i sprawi, że Dziecko 

poczuje się swobodnie i bezpiecznie                        

w przedszkolu. 

 

13.09.2018 – Obchodzimy urodziny naszego 

kolegi z przedszkola – Stasia. Składamy najserdeczniejsze życzenia, śpiewamy 

„Sto lat". Uczestniczymy  w zabawach urodzinowych. 



 17.09.2018- Międzynarodowy Dzień Kropki – tego dnia ubierzemy się           

w ubrania w kropeczki. Dowiemy się jak ważnym elementem jest niepozorna 

kropka, która stanie się bohaterką wielu zabaw, gier plastycznych i ruchowych. 

Uruchomimy wyobraźnie  a potem z kolorowych farb "wydmuchamy" 

kropelkowe, fantazyjne obrazki. 

20.09.2018 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – w tym dniu przynosimy do 

przedszkola swoja ulubiona zabawkę. Uczestniczymy we wspólnej zabawie, 

konkursach. Nie zabraknie uśmiechu, radości oraz słodkiego poczęstunku. 

24.09.2018 – Przywitanie jesieni – przywitamy tę złotą porę roku zabawą przy 

dźwiękach muzyki, radosnym śpiewem. Skomponujemy kosz pełen darów 

jesieni. Tworzymy w przedszkolu kącik przyrody.  

 

 

29.09.2018  – Dzień Chłopaka – wielkie święto naszych małych i większych 

chłopców. Aby ten dzień był dla nich wyjątkowy dziewczynki złożą życzenia      

i przygotują dla wszystkich chłopców małe upominki  

  

W tym roku szkolnym dodatkowo będziemy spotykać się trzy razy w tygodniu  

z Panią logopedą na zajęciach grupowych, dzięki którym zadbamy o nasz 

rozwój mowy. W miesiącu wrześniu odbędziemy cykl spotkań: 

 

3-7.09.2018 Zajęcia logopedyczne „Wspomnienia z wakacji”. W tym 

tygodniu będziemy usprawniać aparaty oddechowe i fonacyjne. Nie zabraknie 

też gimnastyki buzi i języka. 



10-14.09.2018 „Uśmiechnięte buzie” Podczas zajęć logopedycznych będziemy 

usprawniać funkcje słuchowo-wzrokowe i językowe wykorzystując Metodę 

Dobrego Startu M. Bogdanowicz.  

 

17-21.09.2018 „Wesołe samogłoski”. Podczas zajęć logopedycznych będziemy 

wykorzystamy układanki lewopółkulowe i utrwalimy samogłoski, pomocna 

będzie nam metoda symultaniczno-sekwencyjna. 

 

24-28.09.2018 Zajęcia logorytmiczne „ Rytm i melodia”. 

 


