
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Rys. Wiktoria Adamczak Gr. IV 
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Rys. Emilka Wnukiewicz Gr. II 
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W czasie jesieni odporność u naszego dziecka wspieramy przede 
wszystkim odpowiednim ubiorem. Warto pamiętać o tym,                              
że przegrzewanie dziecka ma negatywny wpływ na odporność. Syn na 
dworze dużo biega, bawi się na placu zabaw, dlatego staramy się 
ubierać go stosownie do temperatury. Jesienią robię też mojemu 
synowi herbatę z miodem lub herbatę z sokiem malinowym z malin                   
z działki. Aby dodatkowo wspomóc organizm syna, zachęcam go do 
jedzenia owoców i warzyw. Najbardziej lubi jabłka i gruszki, które 
mają dużo witamin. Podczas snu - nocą, dziecko regeneruje się                      
i nabiera sił po całym dniu, dlatego w tym czasie ważne jest by 
temperatura w pokoju nie przekraczała 22 stopni Celsjusza. Zbyt 
wysoka temperatura w okresie grzewczym powoduje wysuszenie 
śluzówki w nosie i w gardle przez co dzieci częściej łapią infekcje. 

Katarzyna Nowicka - mama Dominika z Gr. IV 

Rys. Marysia Wojtczak Gr. II 

Rys. Hubert Kornatowski Gr. V 

Niestety zmienna pogoda i panująca wilgoć w powietrzu, sprzyjają 
rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii, powodując złe samopoczucie                 
i stany chorobowe naszych pociech. Dlatego też tak niezmiernie ważna 
jest wtedy profilaktyka wspierająca odporność do której głównie należą 
prowadzenie zdrowego i higienicznego trybu życia, urozmaicona dieta, 
bogata w nabiał i błonnik, ale również w warzywa, owoce i zawarte w 
nich witaminy. Chociaż do tych ostatnich najbardziej trzeba namawiać 
dzieci to każdy dbający o zdrowie swoich dzieci rodzić wie, że są na to 
sposoby. Mowa tu o zupkach, w których można przemycić warzywka czy 
kanapkach ze śmiesznymi minkami. Współcześnie można nabyć gotowe 
suplementy witaminowe w postaci żelek czy kropelek. Nasi dziadkowie                    
i rodzice mogą jednak potwierdzić, że najwięcej witamin dostarczymy 
naszym dzieciom, zabierając je na codzienne spacery i wystawianie 
buziek do słonka. 

Angelika Tietz - mama Alekandra z Gr. II 

Rys. Lena Jałocha Gr. III 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspierając odporność naszych córek przede wszystkim 
dbamy o ich dietę. Staramy się żeby jadły zdrowo                               
i różnorodnie. Zwracamy uwagę żeby dziewczynki miały 
zawsze adekwatny ubiór do pogody, aby nie zmarzły, ale 
również aby się nie przegrzewały. Szczególnie w okresie 
jesienno zimowym unikamy osób chorych i przeziębionych. 
Dbamy o higienę córek, często zwracając uwagę na umycie 
dłoni.  

Piotr Bednarczyk – tata Gabrysi z Gr. I 
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W pierwszych latach naszych pociech układ odpornościowy wciąż 
dojrzewa i jest narażony na różne infekcje. Jesienią pogoda jest 
zaskakująca. U dzieci odporność nabiera kluczowego znaczenia. Aby 
wspierać odporność naszych dzieci w okresie zachorowalności warto                  
w menu wprowadzić produkty bogate w witaminy A, C, D czy E oraz 
składniki mineralne takie jak jod i żelazo. Również czas spędzony                  
na powietrzu rozwija układ odpornościowy naszych dzieci. Dziecko jest 
hartowane i przyzwyczaja się do różnych warunków atmosferycznych. 
Można podawać również dzieciom kiszonki np. kiszona kapusta, ogórki 
kiszone. Te produkty są doskonałe, aby walczyć z bakteriami, które mają 
ogromny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego. 

Katarzyna Szczęśniak - mama Violetty z Gr. III 

Kluczem do zdrowia jest zbudowanie odporności u dzieci. W jesień czy 
w każdą inna porę roku najlepiej zacząć od aktywności fizycznej, spacery 
czy to w deszczu czy w słoneczną pogodę bardzo sprzyjają zdrowiu, 
trzeba tylko zadbać o odpowiedni ubiór, ruchliwe maluchy potrafią 
szybko się zagrzać. Kolejnym sposobem na wsparcie odporności jest 
odpowiednia dieta, czyli jedzenie pysznych warzyw i owoców takich jak 
szpinak, marchew, brokuły, dynie, warzywa bogate w witaminę C: 
kapusta, kalafior, owoce cytrusowe: cytryny, pomarańcze, truskawki, 
mango, morele, pożywienie bogate w witaminę D: jaja, napoje roślinne, 
ryby (bogate w kwasy omega 3) i wiele innych, ważne by było smacznie                      
i jak najbardziej kolorowo. Ważne jest też picie zdrowych syropów 
zrobionych przez rodziców i dziadków: syrop z cebuli, syrop z miodu, 
czosnku i cytryny, imbir z miodem, imbir z miodem i cytryną.                         
Nie zapominajmy też o piciu odpowiedniej ilości wody, oraz dbanie                         
o odpowiednią ilość snu. To kluczowe przy dbaniu o zdrowie. 

Monika Bizoń - mama Kornelii z Gr. III 
Rys. Letycja Kaczyńska Gr. V 

Rys. Weronika Rutkiewicz Gr. V 

Rys. Oskar Balzer  Gr. V 

Najlepszym sposobem na wsparcie odporności u dzieci jest zdrowa dieta.               
W codziennym jadłospisie powinny znajdować się produkty sezonowe 
bogate w witaminy i sole mineralne. Warto ograniczyć dzieciom ilość 
zjadanych słodyczy, a słodkie napoje zastąpić sokami wyciśniętymi ze 
świeżych warzyw i owoców. Za przekąski niech posłużą orzechy i pestki. 
Dietę dzieci należy wzbogacić o kiszone ogórki i kiszoną kapustę. Jesienne 
spacery połączone z aktywnością ruchową hartują organizm i przyzwyczajają 
do różnych warunków atmosferycznych. Nawet w pochmurne dni                           
do organizmu docierają promienie słoneczne, które są niezbędne dla zdrowia                
i syntezy witaminy D. 

Anna i Grzegorz Liczner - rodzice Hani z Gr. II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys. Anastasiia Dmytriv Gr. IV 

 Przede wszystkim ruch na świeżym powietrzu w formie 
zabawy czy obowiązków domowych (zamiatanie liści na 
podwórku), spacery niezależnie od pogody, odpowiednia 
temperatura w mieszkaniu jak i jego regularne wietrzenie, 
prawidłowe ubieranie dziecka to nasze podstawy dbania                
o odporność dzieci. W okresie zimowym/grzewczym staramy 
się również o utrzymanie odpowiedniej wilgotności              
w pomieszczeniu.  

 
Katarzyna Zalewska - mama Zosi z Gr. IV 



5 
 

W ponure i krótkie jesienno-zimowe dni przyda się codzienny, nawet 
króciutki spacer niezależnie od warunków pogodowych. Bardzo ważna jest 
też odpowiednia ilość snu u dziecka, tak by mogło wypoczęte pójść do 
przedszkola, wówczas jest też szansa na to, że chętniej będzie uczestniczyło 
w wykonywaniu zadań. O odpowiedniej diecie zapewne każdy z nas wie,               
ja wprowadziłam nawyk podawania dziecku codziennie jednego jabłka. 
Warto wspomóc się witaminami- suplementy zwłaszcza takie które zawierają 
w składzie cynk, magnez i żelazo oraz soczki z domowej spiżarni (malinka, 
jeżyna itp.).Oprócz tego miłość, uśmiech i duża dawka przytulasów :) 

Magdalena Kornatowska - mama Huberta z Gr. V 

O odporność naszego dziecka powinniśmy dbać cały rok, nie tylko 
jesienią, kiedy jest najbardziej narażone na infekcje. Najważniejsza jest 
dieta naszego malucha, która powinna być urozmaicona i zawierać 
codzienną dawkę warzyw i owoców. Jesienią częściej podajemy kiszoną 
kapustę i ogórki, są to naturalne probiotyki i zawierają mnóstwo witamin. 
Młody organizm potrzebuje też dużo ruchu na świeżym powietrzu. 
Oczywiście dziecko należy odpowiednio ubrać, dostosowując strój do 
panujących warunków atmosferycznych, aby nie przegrzewać. Dbamy też 
o odpowiednią ilość snu dziecka. Ważne jest częste mycie rąk. Jesienią 
częściej pijemy domowe soki malinowe, aroniowe, a kiedy już pojawią się 
pierwsze objawy przeziębienia, leczenie zaczynamy od podawania syropu 
z czarnego bzu, cebuli, czosnku, naparów z ziół: oregano, tymianek i 
majeranek słodzonych miodem. 

Marta Stalmierska - mama Ady z Gr. III Najbardziej odpowiednie dla wspierania odporności 
dziecka witaminy na jesień i zimę to witamina D3 oraz 
witamina C. Oprócz tego na układ odpornościowy 
korzystnie działają także cynk i rutyna. Dla dziecka, na 
jesień i zimę, warto też wzbogacić dietę o suplementy z 
kwasami omega-3. Te niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe są istotne dla prawidłowego rozwoju i 
funkcjonowania mózgu. Produkty z DHA dla dzieci 
dostępne na rynku mają przyjemny owocowy smak więc 
nasz podopieczny chętnie będzie je przyjmował. 

Klaudia Chojnacka – mama Michała z Gr. I 

Regularnie spacerujemy, niezależnie od pogody. Lubimy 
jesienne zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci często 
przychodzą oraz wracają z przedszkol i żłobka na pieszo. 
Dbamy też o urozmaiconą, bogatą w warzywa, owoce                
i zdrowe tłuszcze dietę, bo odporność pochodzi z brzucha. 
Przedszkolakowi wyjaśniamy zasady higieny. Jeśli 
obserwujemy już objawy infekcji, w miarę możliwości 
zostajemy z nimi w domu, co pozwala nam uniknąć 
poważniejszych zakażeń i możliwych późniejszych powikłań. 
Korzystamy również z profilaktycznych szczepień ochronnych. 
Dużo zdrowia dla wszystkich Dzieci! 

Marta Wysocka – mama Urszuli z Gr. II 

Rys. Michalina Kapłońska Gr. IV 

Rys. Mikołaj Frelichowski Gr. IV 

Rys. Julita Górska – Barwik  Gr. V 

Rys. Dominik Prymak Gr. IV 
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Jesień choć deszczowa, jest też kolorowa. 
liście wierzby, lipy, klonu, 

możesz je pozbierać do domu. 
 
        Ignacy Jaszkowski z Gr. IV 

     
                                                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

                                            

 

                                                                                                              

  

                                            

 

 

 

  
 

                                                          

   

   

 

 

 

 

 

 

Wreszcie przyszła jesień, 
Dary swe przyniosła: 

Kolorowe, piękne liście, 
Kasztany, żołędzie, 

Jabłka, gruszki, śliwki. 
Mnóstwo tego wszędzie! 

 
Oliwia Wesołowska, 

Matylda Ziółkowska i 
Antek Pokora z Gr. I 

 Rys. Aleksander Pokora Gr. III 

My lubimy jesień, 
To pora roku wspaniała, 
Do długich, rodzinnych 

spacerów 
Wręcz doskonała!!! 

 
Sambor Grduszak, 

Gabrysia Bednarczyk i 
Maria Rutkiewicz z Gr. I 

 

Gdy wiatr zawieje 
to się głośno śmieję, 

kolorowe liście lecą na głowę, 
uwielbiam taką pogodę. 

 
Emilka Wnukiewicz z Gr. II 

Przyszła już jesień 
Maluje liście wszędzie 

Spadają też z drzew kasztany i 
żołędzie. 

 
Dzieci z Gr. III z Panią Izą 
 

Rys. Marysia Wojtczak Gr. II 

Rys. Ula Wysocka Gr. II 

W pięknej sukience 
Z bukietem w ręce, 

Pani Jesień pełne kosze 
Owoców i warzyw nam niesie. 
 
Szymon Kosek i Hania Liczner 

z Panią Hanią z Gr. II 

Jesień spotkasz w sadzie i lesie, 
Dużo owoców ona Ci niesie. 

Grzyby, jabłka, śliwki, gruszki, 
Cieszą się dzieciom małe 

buźki. 
 
      Michał Kuś Gr. IV Rys. Szymon Kosek Gr. II 
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Rys. Adelka Mańkowska Gr. II 

Rys. Julia Muñoz-Trejo 
 Gr. III 

Idzie Pani Jesień, 
koszyk grzybów niesie. 
Piękna choć deszczowa, 

tak nam powiedziała Pani Sowa. 
 

Konrad Łukasik  
i Wiktoria Adamczak z Gr. IV 

Do snu układa borsuki, jeże,  
a wiewiórka ruda, wesoła 

zbiera orzeszki i sprytnie je chowa. 
 

Dzieci z Gr. III z Panią Izą 

Gdy nadchodzi Jesień 
wiatr drzewa plecie. 

 
Spadły z drzewa kasztany, 

Jeden duży drugi mały. 
Wrzucę wszystkie do koszyka, 

zrobię z nich ludzika. 
 

Dzieci z Gr. V z Panią Olą 

Rys. Julita Górska - Barwik 
 Gr. V 

Parasol i kalosze 
jesienią zawsze noszę. 

 
Michalina Papke z Gr. II 

Rys. Natalia Pieszak Gr. III 
 

Piękna jesień chodzi po świecie 
do snu zaprasza bure niedźwiedzie. 

 
Dzieci z Gr. III z Panią Izą 

Rys. Zosia Rutkiewicz Gr. III 
 

Rys. Michalina Papke Gr. II 
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Jak co roku, gdy przychodzi jesień, zbieramy z pola ziemniaki. W gospodarstwie na wsi cała rodzina 
angażuje się w tą aktywność, czyli w tak zwane wykopki. Zwykle tego samego dnia gotowane są kluski 
ziemniaczane albo smażone placki, aby w ten sposób uczcić ten dzień.  
Zbiory będą nam wszystkim potrzebne do jedzenia przez całą jesień, zimę i wiosnę. Wykopane 
ziemniaki przechowujemy w piwnicy oraz w specjalnych kopcach przez całą zimę i wiosnę. 
Jesienią zwykle jest jeszcze dosyć ciepło ale też mokro, ponieważ często pada deszcz. W naszej rodzinie 
chodzi się wtedy do lasu. Przy okazji przyjemnego spaceru można znaleźć różne grzyby, które po 
przygotowaniu zjadamy ze smakiem. Ważne jest dla nas to, żeby zbierać tylko grzyby jadalne, które się 
dobrze zna, np.: borowiki, kurki, podgrzybki, rydze lub kanie.  
Przy okazji w lesie można spotkać różne zwierzęta lub posłuchać śpiewu ptaków.  
 

Barbara i Narcyz Dembek – dziadkowie Oskara z Gr. II 

Kiedy miałam kilkanaście lat jeździłam z rodzicami pomagać 
w jesiennych pracach rolniczych cioci i jej rodzinie. Pamiętam 
konia, który ciągnął maszynę podkopującą krzaczki 
ziemniaków. Za nim szli dorośli z motykami i odsłaniali 
jeszcze więcej ziemniaków. Zbierały je dzieci do wiklinowych 
koszy, a mężczyźni odnosili kosze na wóz. To była ciężka 
praca, ale jako młoda dziewczyna tego nie odczuwałam.               
Z jesienią kojarzy mi się też zbieranie ostatnich warzyw               
i owoców w sadzie. Znacznie przyjemniejsze były wyprawy do 
lasu po grzyby. Potem ich zapach roznosił się w całym domu,  
a na Święta bardzo potrzebne były do przygotowania pierogów 
czy bigosu. 
 

Danuta Walczak - babcia Karoliny z Gr. II 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Mikołaj Jachowski Gr. III 
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W słoneczne wrześniowe popołudnie razem z moimi wnukami 
wybrałam się do  Myślęcinka. Biegaliśmy szurając nogami po opadłych 
kolorowych liściach. Kiedy zrobiliśmy kilka kroków w głąb lasu 
Gabryś wpadł na pierwszego grzyba - pięknego czarnego podgrzybka. 
Chwile później Kondzio wydał okrzyk radości na widok kolejnego 
grzyba. A potem była cala seria okrzyków: „Jest!”, „Babcia zobacz!”, 
„Mam kolejnego!”, „Czy ten też jest dobry?” Po paru minutach kaptury 
naszych bluz wypełnione były po brzegi czarnymi kapeluszami 
grzybów. Nie pozostało nam nic innego jak wrócić do samochodu                          
i delikatnie wypakować nasze niespodziewane zbiory. 
 

Dorota Łukasik - babcia Konrada z Gr. IV 

Jesień kojarzy nam się ze spadąjącymi           
z drzew liśćmi w różnych kolorach. 
Tworzą one piękny krajobraz, przy 
którym można miło spędzić czas             

i jednocześnie odpocząć. Jesień to czas 
kiedy chodzimy po lesie i zbieramy 

grzyby, co wiążę się z tym, że spotykamy 
rożne zwierzęta, a to zawsze bardzo 
cieszy całą rodzinę. Z dzieciństwa           
z jesienią kojarzą nam się również 

wykopki. Jako małe dzieci szło się na 
pole wraz z rodzicami i kopało 

ziemniaki. Po zakończeniu ciężkiej 
pracy, piekło się je w ognisku i zajadało. 

Taka właśnie jest nasza piękna, złota 
jesień. 

Elżbieta Januszewicz-Watola i Jacek 
Watola – dziadkowie Jacka i Franka       

z Gr. IV 

„-Kiedy byliśmy dziećmi, jeździliśmy z 
rodzicami i rodzeństwem na wykopki. Chociaż 
była to ciężka praca, lubiliśmy to wszyscy, bo 
spędzaliśmy razem czas. Tata dawał nam 
specjalną haczkę, którą wykopywało się 
ziemniaki z ziemi, a potem wrzucało się je do 
drucianego koszyka. Trwało to czasami wiele 
godzin. 
- Dziadku, a jadłeś tam coś? 
- Tak, mama robiła herbatę w termos i pyszne 
kanapki, których smak pamiętam do dziś! 
- Ja też lubię kanapki mojej mamy!” 

 
Jurek Mańkowski – dziadek Adeli i Jurka 

 z Gr. II i V 

Często wracam wspomnieniami do czasu, kiedy chodziłam do szkoły 
podstawowej, choć minęło wiele, wiele lat. Pamiętam jak czekaliśmy 
na wspólny wyjazd na wykopki - pomagaliśmy rolnikom w zbiorach 
ziemniaków. Było przy tym mnóstwo zabawy. Zbieraliśmy ziemniaki 
za osobami, które kopały grabkami, a niektórzy próbowali kopać 
rękoma. W trakcie zbierania, ziemniaki które miały najciekawsze 
kształty, były osobno odkładane. Tymi wyjątkowymi okazami 
chwaliliśmy się przy ognisku Na zakończenie nie mogło obejść się 
bez pieczenia ziemniaków w popiele. Smakowały i pachniały 
niesamowicie. Były też śpiewy i opowieści starszych. Wracaliśmy 
zmęczeni, umorusani, ale szczęśliwi. Szkoda, że teraz dzieci nie mają 
takich doświadczeń. 
 

Anna Zajączkowska – babcia Michała z Gr. I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Weronika Rutkiewicz  
Gr. V 

Rys. Lena Jałocha Gr. III 

Rys. Antosia 
Krzemińska i  

Marysia Stosio  
Gr. IV 

Rys. Mikołaj Frelichowski 
Gr. IV 
 Gr. II 
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Pewnego  dnia           wybrał się do    na      , zabierając ze sobą  

 

 

.  Po drodze spotkał  , który chował się za   . W lesie zobaczył  

 

też , , , ,  i  .  

 

Nagle  zauważył , ale wiedział, że są trujące. W swoim miał  

tylko jadalne    i . W drodze do domu wrzucił jeszcze do  

znalezione w lesie: , ,  i czerwoną . 

 

 
 

Rysunki: Karolina Heinowska – Gr. II, Lena Jałocha - Gr. III, Marysia Stosio, Ignacy Jaszkowski, 

Adrian Wnukiewicz, Mikołaj Frelichowski, Jagoda Włodarczak, Wiktoria Adamczak, Radek 

Majchrzak, Maria Mṵ̰̰ñoz-Trejo, Michał Kuś - Gr. IV, Maksym Romaniuk, Anastazja Piotrowska, Adaś 

Wudniak, Marcelina Wojciechowska– Gr. V 
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Wyciszenie dzieci przed snem zaczynam od minimalizacji 
pobudzających bodźców, takich jak TV, telefon, gry, śmieszne 
oraz ruchowe zabawy. W tym czasie dzieci rysują, kolorują 
obrazki lub słuchają bajkowych opowiadań poprzez 
audiobooka. Po kolacji, kąpieli i pielęgnacji przychodzi czas na 
utulenie dzieci do snu w ich łóżeczkach . Obowiązkowym 
naszym wieczornym rytuałem jest czytanie bajeczek przez 
mamę lub tatę. Do snu koniecznym elementem jest u nas 
włączenie spokojnej melodii, która pomaga zasnąć i towarzyszy 
nam od pierwszych dni życia. 

Anna Urbańska – mama Laury z Gr. III 

W naszym domu najlepszym sposobem na wyciszenie dzieci 
przed snem jest czytanie bajek. Mamy swego rodzaju rutynę 
każdego wieczoru. Kiedy dzieci są już umyte i przebrane                   
w piżamy, kładą się do łóżek i wtedy zaczynamy czytać. Fakt, 
że leżą już w łóżku i słuchają czytanej im bajki, uspokaja ich                
i wycisza. Wiadomo, wszystko zależy od wieku dziecka.                  
Jak Ignacy był malutki, przed zaśnięciem śpiewaliśmy mu 
kołysanki, czasami nawet bardzo długo, ponieważ nie zawsze 
ochota na spanie przychodziła od razu. 

Sylwia Jaszkowska – mama Ignacego z Gr. IV 

Usypianie maluchów nie zawsze należy do najłatwiejszych zadań. 
Często przecież nasze wysiłki spełzają na niczym, a jedynymi, 
którzy poddają się zabiegom usypiania ("Mama, nie zamykaj 
oczu, czemu tak dziwnie czytasz?") jesteśmy my sami - rodzice. 
Myślę, że kluczowym, sprawdzonym sposobem pozwalającym 
dzieciom na przejście od codziennej aktywności do snu są 
wieczorne rytuały. Najpierw kąpiel, potem kolacja, mycie zębów 
i czytanie książeczek. Czasem jeszcze po drodze wspólne 
sprzątanie (przybierające czasem formę wręcz "odgruzowania") 
pokojów dzieci. Czytanie jest bardzo ważnym, jeśli nie 
najważniejszym elementem każdego wieczoru, zajmującym w 
zależności od potrzeb od kwadransa do 40 minut. Dobrze 
wyciszają historyjki bez wartkiej akcji, np. "Skrzat nie śpi" 
autorstwa Astrid Lindgren.  Po uściskach  pozostaje tylko czekać 
aż pociecha zaśnie. W ostateczności, w przypadku malucha 
opornego na wysiłki rodziców,  możemy sięgnąć po domowy 
sposób - ciepłe mleko z miodem.  

Marta Grzelak – mama Wojtka z Gr. II 
 

Rys. Martyna Wysmolińska Gr. III 

Rys. Weronika Rutkiewicz Gr. V 

Rys. Igor Puchalski Gr. III 
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Ważne jest, by dobrze przygotować dziecko do snu bo jest to jeden                       
z czynników który wpływa na to jak przebiegnie noc. Dobrze jest robić to 
stopniowo. U nas w domu zaczynamy od zmiany oświetlenia - 
wyłączamy duże światło, a zapalamy nocne lampki. Staramy się 
wyłączyć wszystko, co mogłoby rozproszyć dzieci przed snem - głośną 
muzykę, telewizor, dźwięki w telefonie. W tym momencie jest czas na 
prysznic lub kąpiel - jest to świetny sposób na relaks przed snem. Później 
dzieci ubierają piżamy i jemy wspólnie kolację, podczas której staramy 
się być wszyscy razem i rozmawiamy o tym jak minął nam dzień. Po 
kolacji i myciu zębów dziewczynki kładą się do łóżek i jest to czas na 
czytanie książek, a w międzyczasie przychodzą się przytulać. Wtedy 
dzieci juz powoli zasypiają. Na koniec zgaszamy światło i śpiewamy 
kołysanki - tak zasypiają w mgnieniu oka chociaż też się zdarza, że chcą 
rozmawiać. Dzięki takiemu przygotowaniu do snu dziewczynki zasypiają 
zadowolone i spokojne. 

 Aleksandra Mṵ̰̰ñoz-Trejo – mama Julii z Gr. III i Marii z Gr. IV 

Rys. Weronika Rutkiewicz Gr. V 

Przed snem lubimy dużo przytulasów, 
czytanie książek i słuchanie słuchowisk do 
podusi. Wiemy jednak wszyscy, że dzieci 
poprzez ruch regulują napięcie, które 
gromadzi się w nich przez cały dzień, 
dlatego czasem też gramy w piłkę, robimy 
siłowanki i zapasy. To wcale nie 
przeszkadza w zaśnięciu, bo 
najprzyjemniejszym momentem jest 
przytulenie się do podusi i drapanie po 
pleckach. 

Marta Mańkowska – mama Adeli z Gr. II                                  
i Jurka z Gr. V 

Rys. Wojtek Klinger Gr. V 

Najlepszym sposobem, aby dziecko szybko 
zasnęło jest działanie już od późnego 
popołudnia i chociażby zabranie dziecka na 
jakieś ćwiczenia czy basen. Przed 
zaśnięciem ulubiona bajeczka i wtedy 
reszta wieczoru dla rodziców powinna być 
bardzo spokojna :)  

Weronika i Radek Szczepaniak – rodzice 
Wiktorii z Gr. IV 

Rys. Zosia Rutkiewicz Gr. III 
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Gdy zbliża się wieczór i czas pójść spać, nasze dzieci 
są pełne energii. Ciężko wytłumaczyć, że trzeba się 
wcześniej położyć bo rano musimy wstać                            
do przedszkola. Dlatego my w naszym domu 
stosujemy różne techniki wyciszające. Długa kąpiel w 
ciepłej wodzie działa niezwykle relaksująco. 
Oczywiście podczas takiej zabawy długo rozmawiamy                              
i opowiadamy sobie jak minął nam dzień. Potem 
czytamy wspólnie bajeczkę, podczas której dzieci leżą 
już w swoich łóżeczkach. A na koniec zapalamy 
lampeczki i włączamy muzyczkę relaksacyjną- 
indiański flet. Dzięki takim rytuałom nasze dzieci 
mogą się wyciszyć przed snem i szybko zasypiają. 

Agnieszka Korejba - mama Adasia z Gr. IV 

Jako mama czwórki dzieci wypowiem się tylko z własnego 
dość bogatego już doświadczenia, ale też na podstawie 
własnych błędów i obserwacji. Moje dziecko wycisza się przed 
snem poprzez brak: ekranu TV, monitora komputerowego lub 
innego źródła tego rodzaju naświetlenia, hałasu, bodźców, 
nadmiernych emocji dlatego staram się aby dzieci wyciszały 
się wieczorem poprzez spokojną rozmowę o czymś 
przyjemnym, obfitej kolacji (lepsza lekkostrawna, zjedzona 
minimum 2 godziny przed snem), bez zbyt dużej ilości 
węglowodanów. Warto z kolei wdrożyć wspólne czytanie 
ulubionej książki lub opowiedzenie bajeczki w przypadku 
młodszych pociech, lub śpiewanie kołysanek. Nie żałować też 
uścisku od mamy, dużego buziaka i w ten sposób zasypiamy 
(często razem) smacznie i budzimy się wypoczęci                          
oraz zadowoleni. 

Monika Nowakowska - mama Jaromira z Gr. I 

 

Jak powszechnie wiadomo dla dziecka najważniejszy jest 
uporządkowany plan dnia, spokój i odpowiednia 
atmosfera. Oczywiście każdy może mieć swoje 
niezawodne sposoby na wyciszenie swojego dziecka. My 
natomiast po emocjach całego dnia staramy się, aby nasze 
codzienne rytuały zaczynała kąpiel, która jest dla dziecka 
wyznacznikiem, że czas zabawy dobiegł końca... Potem 
czasami wspominamy co wydarzyło się w ciągu dnia, 
czasem czytamy książkę lub opowiadamy bajki. Zawsze 
jest dużo przytulasków, głaskania itd. przed snem                             
i oczywiście bujanie. To wszystko sprawia, że dziecko 
czuje się bezpiecznie i może spokojnie spać i ładować 
baterie na następny dzień. 

Katarzyna Radecka - mama Mikołaja z Gr. V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rys. Laura Urbańska Gr. III 

Rys. Liliana Olechno Gr. V 

Rys. Kuba Idziński Gr. IV 
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Jesień zachwyca swoimi wielobarwnymi skarbami. Jednym z nich są 
liście, które możemy wykorzystać do zrobienia pracy plastycznej 
metodą Frottage, czyli odciskania faktury wybranego przedmiotu, w 
naszym przypadku liści, za pomocą ołówka bądź kredki. W jaki 
sposób to zrobić? Umieszczamy wybrany liść pod powierzchnią białej 
kartki rysunkowej, przytrzymujemy ręką kartkę, by liść nie 
przemieszczał się, bierzemy dowolną kredkę i pocieramy nią w 
miejscu, w którym znajduje się nasz listek.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Iwanowska - Gr. IV 
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95 NUMER GAZETKI ZREDAGOWAŁY PANIE: 
 

Olga Malak, Agnieszka Dziuba, Elżbieta Sergot (korekta) 
Wspólnie z Rodzicami, Dziadkami i Dziećmi 

Rys. Laura Jutrowska Gr. III 


