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„Bajka o kolorach jesieni” 

 

Na skraju lasu stał wielki klon, a wśród jego liści malutki pajączek miał swój maleńki dom. 

Domek pajączka miał podłogę z zielonych liści, ściany z zielonych liści, nawet łóżeczko i 

kołderkę – także z zielonych liści. Dobrze się mieszkało pajączkowi w domku z zielonych 

klonowych listków. Chroniły go przed deszczem i mocnym słońcem, dlatego bardzo o niego 

dbał. 

– Zawsze tu będę mieszkał i nigdy się nie przeprowadzę, uwielbiam swój zielony domek. 

Codziennie w nim sprzątam i wycieram kurze delikatną ściereczką z mchu, aby zawsze było 

czysto i miło, i żeby liście miały piękny zielony kolor. 

Pewnego dnia pajączek spał dłużej niż zwykle. Jakoś nie chciało mu się wychodzić z 

łóżeczka. Zrobiło się zimniej i ciemniej niż do tej pory… Kiedy jednak otworzył w końcu 

oczy, aż podskoczył z wrażenia. 

– Ach, gdzie ja jestem? Co stało się z moim pięknym zielonym domkiem? 

Rozglądał się ze zdumieniem dookoła, bo jego domek zrobił się żółto-czerwono-brązowy. 

Wystraszony pajączek zaczął sprzątać swój domek. Wycierał ściereczką z mchu kolorowe 

ściany i mebelki, ale one wcale nie robiły się zielone, tylko dalej błyszczały jak złoto w 

słońcu. Pajączek zjechał po swojej pajęczynie z drzewa i postanowił poprosić kogoś o pomoc 

w rozwiązaniu tej zagadki. 

– Hej, lisku, nie wiesz, co stało się z moim domkiem? Spójrz, zrobił się cały żółto-czerwono-

brązowy! 

– Jak to co?! – roześmiał się lisek. – Rozejrzyj się dookoła, a na pewno sam sobie odpowiesz 

na to pytanie. 

Pajączek spojrzał w prawo i w lewo, ale nic nie przychodziło mu do głowy. 

– Hej, jeżyku, mój przyjacielu, może ty mi pomożesz? Wiesz może, co się stało z moim 

domkiem? 

– Jak to co, pajączku?! Rozejrzyj się wokoło i na pewno sam się domyślisz, co takiego się 

stało. 

Jednak pajączek się nie domyślił. Czy to jakieś czary? A może niedokładnie sprzątał swój 

mały zielony domek? 

  

Źródło: Bliżej Przedszkola 
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W tym roku nieco skromniej niż zawsze, ale nasze przedszkolaki 

pamiętały i świętowały razem z personelem przedszkolnym. 

Nasza najstarsza grupa „Freblowskie Pszczółki” 

przygotowała krótką ale piękną akademię z tej okazji. 

Dziękujemy!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W roku szkolnym 2019/2020 grupa 

rozpoczęła realizację programu pt. „Dar 

zabawy”. W Sali pojawiły się niezwykłe 

klocki, zwane froeblowskimi darami. Dzieci 

poznały nazwy brył pełnych: kula, sześcian, 

walec. Zgodnie z założeniami koncjepcji F. 

Froebla zajęcia odbywają się według dwóch 

schematów, są to spotkania w kole oraz praca 

w grupach zabawowo-zadaniowych. Panie 

razem z dziećmi zorganizowały w sali cztery 

kąciki: darów, twórczy, badawczy i 

gospodarczy. Są one wyposażone w 

różnorodne materiały, elementy i akcesoria, które zachęcajądzieci do podejmowania 

samodzielnej aktywności. 

Praca w zespołach kształtuje u 

naszych Froeblowskich Pszczółek 

kompetencje społeczne, czyli umiejętność 

pracy z innymi dziećmi, komunikację z 

rówieśnikami, wymianę doświadczeń oraz 

samodzielne rozwiązywanie problemów. 

Realizują zajęcia  

z wykorzystaniem darów froeblowkich u 

dzieci rozwijają się róźne umiejętności, 

takie jak: sprawność manualna czy 

wyobraźnia przestrzenna, komunikacja 

werbalna, pojęcia matematyczne, myślenie 

twórcze, kompetencje pamięciowe oraz procesy poznawcze, czyli zdolność porównywania, 

przyprządkowywania i abstrahowania. 

W ramach doskonalenia zawodowego oraz podniesienia swoich kompetencji 

wychowawczynie uczesticzą w warsztatach i szkoeniach organizowanych przez Edukatorów 

Froeblowskich. W tym roku szkolnym podczas 1. Ogólnopolskiego Kongresu Froeblowskiego 

– Edukacja dla przyszłości, który odbył się on-line. Pszczółki zosały nagrodzone przez Zarząd 

Froebel.pl Certyfikatem Grupy Froeblowskiej.  

 

GRATULUJEMY NASZYM 

PSZCZÓŁKĄ I ŻYCZEMY 

DALSZEJ OWOCNEJ PRACY Z 

DARAMI FROEBLA! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa farbami dla najmłodszych bez brudzenia 

Do zabawy potrzebujecie: farby plakatowe, woreczek strunowy lub koszulkę na dokumenty, 

taśmę, czarny marker. 

                  Na woreczku lub koszulce na dokumenty rysujemy za pomocą markera jakiś wzór 

typu drzewo, kwiaty czy liść. Następnie wlewamy do środka farby, zaklejamy taśmą i 

przyklejamy na okno. Dziecko dotykając paluszkami ,,obrazka” sprawia, że kolory się 

przemieszczają, mieszają się ze sobą, a światło z okna przenika przez fragmenty naszego dzieła. 

To niezwykle ciekawa zabawa, dostarczająca dziecku wielu bodźców sensorycznych.  

Kolorowa wydrapywanka 

Potrzebujesz do tego kredki świecowe lub pastele olejne oraz czarna farbkę plakatową. My do 

naszej pracy użyliśmy pasteli olejnych. 

            Na całej kartce rysujemy kolorowe paski od góry do dołu. Następnie wszystko dokładnie 

zamalowujemy farbą. Gdy kartka będzie już cała czarna możemy rozpocząć naszą zabawę 

jeszcze na mokrej farbie. Końcówką pędzla rysujemy dowolne kształty, rysunki lub litery, a na 

naszym obrazku pojawiają się tęczowe wzory. Nie znam dziecka, które nie lubi tej zabawy. 

Jeśli ewentualnie nam coś nie wyjdzie, możemy ponownie zamalować powierzchnię kratki i 

zacząć od początku. Wersja na sucho jest równie ciekawa, ale tam już raz wydrapany obrazek 

zostaje bez możliwości poprawek.  

Dmuchane deszczowe obrazki 

Ta zabawa spodoba się wszystkim dzieciom, a deszczowa jesienne pogoda nie będzie wtedy 

tak doskwierać. Wystarczy na dole kartki, za pomocą czarnej kredki świecowej lub pasteli 

olejnej, narysować postać z parasolem. Następnie ,,niebieską wodą” zabarwioną od farbki 

plakatowej, wydmuchujemy za pomocą słomki od góry kartki do dołu strugi deszczu. Możemy 

też wodę ,,nakapywać” z pędzla. W taki sposób uzyskamy rozmaite efekty, a na postaci 

namalowanej kredką świecową lub pastelą nic nie zostanie. Całość będzie się prezentować się 

jak człowiek idący w deszczu.  

  

jesienne 

zabawy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sówki: Leon Radziwoń, Filip Schmidt 

Kotki: Anna Jagiełło, Oleg Wilczek 

Motylki: Wojciech Pietrek, Radosław Mytych 

Pszczółki: Aleksander Jońca, Jan Rozwadowski 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



  



  



 

 

Październik 

Październik chodził drogą 

w wyrudziałym kaftanie, 

drzewom włosy malował 

jesiennymi farbami. 

 

Dobierał im kolory 

odpowiednio twarzowe 

jaskrawo-żółte klonom 

osikom - malinowe. 

 

Wystroił je paradnie 

ale w tym cały kłopot, 

że im wkrótce rozkradnie 

wszystkie barwy listopad. 
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