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 Po udanych wakacjach uśmiechnięte i stęsknione przedszkolaki powróciły  

do swoich Pań i kolorowych sal przedszkola. 3 września, już od rana, mury naszej 

placówki wypełniał gwar rozmów, a wszędzie można było zauważyć, odświętne 

w tym dniu i podekscytowane maluchy, którym asystowali rodzice. 

 Liczną grupę tworzyły też dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przekroczyły 

próg przedszkola, aby wspólnie uczyć się, bawić, poznawać swoje możliwości i posze-

rzać zainteresowania. Jak wiemy, początki te nie zawsze są łatwe, ale wszyscy staramy 

się stworzyć naszym pociechom sprzyjające i bezpieczne warunki oraz przyjazną,  

ciepłą atmosferę, co pozwoli na szybką i łagodną adaptację. 

 Mimo, że rok szkolny dopiero się zaczął, mamy już wiele planów i pomysłów, 

aby przedszkolaki wszechstronnie się rozwijały, dobrze bawiły oraz twórczo spędzały 

czas pod naszą opieką. Mamy też nadzieję na udaną, jak co roku, współpracę z rodzi-

cami, którzy zawsze wykazują się wieloma inicjatywami i chętnie włączają  

się w życie przedszkola. 



 

JESIENNE PRZEZIĘBIENIE U DZIECI 



 

JESIENNE PRZEZIĘBIENIE  U DZIECI 

 

Zakatarzony nosek, ból gardła, chrypa, ból głowy, podwyższona temperatura  

i ogólnie złe samopoczucie to najczęstsze objawy przeziębienia. Właśnie teraz  

dopada ono wiele dzieci. 

Bezpośrednią przyczyną jest atak wirusów na osłabiony organizm. Zachorowaniom 

sprzyja pogodowa i temperaturowa huśtawka, tak charakterystyczna dla jesiennych 

dni. Dziecko staje się podatne na infekcje właśnie na skutek przechłodzenia. Należy 

zatem podjąć wszelkie możliwe kroki, aby ustrzec dziecko przed przeziębieniem.  

Bardzo ważna jest profilaktyka oraz systematyczna stymulacja odporności dziecka. 

Dzieci, które dużo przebywają na świeżym powietrzu, także jesienią, mniej chorują. 

Układ odpornościowy bardzo dobrze stymuluje mikroklimat leśny. Przebywanie wśród 

drzew iglastych, które wydzielają olejki eteryczne, wpływa bardzo dobrze na organizm 

człowieka. Pamiętajmy o spacerach w parku i wycieczkach do lasu. 

Jeśli mądrze będziemy postępować z dzieckiem, możemy zapobiec przeziębieniom. 

Najważniejsze, aby jesienią ubierać malca stosownie do pogody. Ważne, aby dziecka 

nie przegrzewać. Poranki są już bardzo zimne, zdarzają się przymrozki, ale w południe, 

gdy zaświeci słońce, robi się ciepło. Dlatego rano, wychodząc z dzieckiem na dwór 

należy ubrać je "na cebulkę". W ciepłe południe, zanim maluch zacznie biegać po dwo-

rze, można będzie zdjąć gruby sweterek spod kurtki. Dzięki temu dziecko się nie prze-

grzeje. Nie należy jednak na dworze rozbierać zgrzanego i spoconego dziecka.  

Gdy maluch jednak się zgrzeje, należy pójść do domu i tam go przebrać. 

Właściwa dieta i witaminy 

Bardzo ważne jest także prawidłowe odżywianie dziecka. Osłabienie będące efektem 

niewłaściwej diety, przemarznięcia czy ogólnego zmęczenia spowodowanego  

np. niewyspaniem, sprzyja zachorowaniom. 

Dziecko jesienią powinno jeść dużo warzyw i owoców, najlepiej świeżych, gdyż  

zawierają one najwięcej witamin, zwłaszcza witaminy C, wspomagającej odporność 

organizmu. W okresach wzmożonej podatności dziecka na przeziębienia można poda-

wać mu dodatkowo witaminę C w kroplach lub w postaci tabletek do ssania, zależnie 

od wieku dziecka. Takie preparaty dostępne są w aptekach bez recepty. 

W diecie malucha nie może zabraknąć także cebuli i czosnku. Odporność dziecka 

można dodatkowo wspomagać, podając mu syrop cebulowy, który jest dostępny  

w aptece. Przedszkolak powinien otrzymywać łyżeczkę syropu trzy razy dziennie. 

https://www.doz.pl/apteka/k86-Przeziebienie_i_grypa
http://www.doz.pl/apteka/k562-Witamina_C


 

Podawanie dodatkowych witamin w okresie jesienno-zimowym wspomoże odporność 

także dzieci, które mają urozmaiconą dietę. W aptekach jest wiele preparatów multi-

witaminowych w postaci kropli, herbatek czy napojów musujących, a dzieci chętnie  

je piją. Jeżeli nasze dziecko jest niejadkiem, to taki dodatkowy "zastrzyk witaminowy" 

będzie dla niego wręcz niezbędny. Wybór preparatu można skonsultować z apteka-

rzem. 

Tran, czyli tłuszcz z wieloryba, jest naturalnym preparatem podnoszącym odporność, 

ale można go podawać dzieciom powyżej 4 roku życia. W tej chwili tran dostępny jest 

w płynie lub tabletkach o owocowym smaku. 

Jesienią można dzieciom podawać leki ziołowe i homeopatyczne, wspomagające  

odporność. Jednak taką kurację odpornościową najlepiej uzgodnić wcześniej z leka-

rzem pediatrą. Najważniejsze jest to, aby preparaty wzmacniające były podawane  

systematycznie przez dłuższy czas i zawsze w tych samych dniach tygodnia  

i o tej samej porze. 

Jak uniknąć zarażenia 

Wirusem przeziębienia może zarazić się wszędzie. Można zachorować po spotkaniu  

z chorym lub nosicielem wirusa, który sam nie choruje. Do infekcji górnych dróg  

oddechowych dochodzi po zarażeniu się tzw. drogą kropelkową. W powietrzu wydy-

chanym przez chorych znajdują się mikroskopijne kropelki pary wodnej, zawierającej 

drobnoustroje chorobotwórcze. Dziecko wdycha te zarazki i, jeśli jego odporność jest 

osłabiona, może rozwinąć się przeziębienie. Najważniejszym jednak elementem profi-

laktyki przeciw przeziębieniowej jest izolowanie dziecka od osób chorych. W okresie 

jesienno-zimowym, gdy następuje gwałtowny wzrost zachorowań na przeziębienie, 

należy unikać dużych skupisk ludzkich, m.in. jazdy z dzieckiem zatłoczonym tramwa-

jem lub autobusem czy zakupów w zatłoczonym hipermarkecie. Jeśli maluch chodzi 

do przedszkola, gdzie sporo dzieci jest zakatarzonych, to o ile jest możliwość, warto 

pozostawić go na 1-2 dni w domu. Najlepiej jest po prostu nie dopuścić do rozwoju 

infekcji. 

Na gorączkę i katar 

Jednak jeśli dziecko już zachoruje, należy wspomóc jego organizm, aby jak najszybciej 

zwalczył przeziębienie. Gdy gorączka przekroczy 38 stopni, należy zacząć podawać 

leki przeciwgorączkowe - dostępne pod postacią różnych preparatów: w czopkach,  

syropach, tabletkach. Stosuje się je zależnie od wieku dziecka, zwracając uwagę  

na to, czy dziecko potrafi połykać lekarstwa. Przy niższej temperaturze nie potrzeba 

http://www.doz.pl/apteka/k553-Tran
http://www.doz.pl/apteka/k315-Przeziebienie


 

stosować środków farmakologicznych - dla jej obniżenia wystarczą zimne okłady  

na głowę. 

Gdy dziecko ma zapchany od kataru nosek pojawiają się kłopoty z oddychaniem i prze-

łykaniem, malec traci apetyt, zaś noworodek czy niemowlę nie chce ssać ani piersi  

ani butelki. Małym dzieciom i niemowlętom należy przy pomocy wacika dokładnie 

czyścić nosek z wydzieliny. Skrzydełka nozdrzy i skórę pod dziurkami nosowymi  

należy smarować maścią majerankową. Wdychane opary maści udrażniają zapchany 

nosek dziecka. Od czasu do czasu można też przepłukać go kilkoma kroplami soli  

fizjologicznej, dostępnej w aptekach w postaci ampułek. Ale zabieg ten nie jest zbyt 

przyjemny dla dziecka. Krople do nosa można stosować u dzieci tylko po wyraźnym 

zaleceniu ich przez lekarza, ponieważ działają one wysuszająco na błony śluzowe nosa. 

W czasie leczenia przeziębienia u starszych dzieci należy zwiększyć dawkę witaminy 

C, można też podawać wapno musujące 2 razy dziennie. 

Dawki wapna i witamin dla niemowląt ustali lekarz, gdyż przeziębionego noworodka 

lub małe niemowlę bezwzględnie i natychmiast powinien zbadać pediatra. Starsze 

dzieci można leczyć samemu, korzystając z rady farmaceuty, który poleci odpowiednie 

środki, na przykład leki przeciwgorączkowe i homeopatyczne syropy przeciw-

kaszlowe, które dostępne są bez recepty. Na noc klatkę piersiową dziecka należy  

nasmarować maścią rozgrzewającą. W ciągu dnia można też stosować inhalacje zio-

łowe oraz podawać preparaty łagodzące ból gardła w postaci tabletek do ssania  

lub  w spreju. 

 

Musisz to wiedzieć: 

 Domowe sposoby na przeziębienie - herbata z miodem, mleko z miodem, chrzan, 

płukanki, syrop z cebuli i buraków. 

 W okresie jesiennym często szczepimy dzieci przeciwko grypie, więc mamy  

przekonanie, że nasz maluch wcale nie będzie chorował. Niestety nie jest to prawda, 

albowiem nawet po wykonaniu szczepienia nasze dziecko może się przeziębić,  

ponieważ przeziębienie może być spowodowane przez wiele różnorodnych wiru-

sów. Dana szczepionka skierowana jest, tylko na jeden rodzaj choroby. 

 Nie jest dobrym pomysłem, aby przeziębione dziecko wysyłać do placówki eduka-

cyjnej. Warto bowiem wiedzieć, że każda, nawet najmniejsza i błaha z pozoru  

infekcja obniża odporność całego organizmu. Co więcej zmiany temperatury i nie-

prawidłowo leczone przeziębienie, może przekształcić się w poważniejszą chorobę. 

 

Źródło informacji: internet 

https://parenting.pl/domowe-sposoby-na-przeziebienie/
https://parenting.pl/domowe-sposoby-na-przeziebienie/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JESIENNA  KOLOROWANKA DLA MALUCHA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

CO TO JEST POLSKA?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: internet  



 

źródło: internet 



 

Tożsamość narodowa u przedszkolaka 

 Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkują-

cych ten szczególny skrawek Ziemi zwany „Ojczyzną”, jest zadaniem niełatwym,  

lecz pasjonującym. Dzięki niemu wracamy do własnych pierwszych doświadczeń 

związanych z poznawaniem historii rodziny, rodzinnego miasta, a potem całej Polski,  

polskich legend i tradycji, piękna polskich obyczajów, krajobrazów. W procesie  

wychowawczo-dydaktycznym przedszkola obejmującym całość wpływów i oddziały-

wań kształtujących rozwój dziecka oraz przygotowujących go do życia w społeczeń-

stwie, bardzo ważną rolę odgrywa ta strona działalności, która kształtuje uczucia  

patriotyczne i przywiązanie do Ojczyzny. 

Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż  

nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko 

rozumiało słowo: Polak - patriota - Polska - moja Ojczyzna, należy „małymi krocz-

kami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu pro-

stymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka. Pierwszym i stanowiącym 

punkt wyjścia etapem dla rozwoju osobowości małego Polaka jest poznawanie języka 

ojczystego, umacnianie więzi z najbliższą rodziną, krewnymi. W tym środowisku 

dziecko od urodzenia uczy się pełnienia określonych ról - brata, siostry (młodszego, 

starszego), obowiązków, podporządkowywania się poleceniom rodziców, samodziel-

ności, niesienia pomocy rodzicom, kultywowania miłości, przyjaźni i chęci uprzyjem-

niania życia. 

„Płaszczyzna doświadczeń społeczno – moralnych dziecka rozszerza  

się w przedszkolu, gdzie staje się ono członkiem grupy, zaczyna w niej zajmować okre-

śloną pozycję, podlegać opinii społecznej i wypełniać różne obowiązki, biorąc w coraz 

większym stopniu udział w życiu zbiorowości”. Współdziałanie w grupie przedszkol-

nej pod bacznym okiem nauczyciela-wychowawcy pozwala również na rozwijanie  

w dziecku uczuć życzliwości w stosunku do dorosłych i rówieśników, przyzwyczajanie 

do uprzejmości, współdziałania, drobnych świadczeń i ustępstw na rzecz innych,  

a także do przyjścia im z pomocą w kłopotliwych sytuacjach życiowych. Przedszkole 

wykorzystuje wewnętrzną potrzebę wyrażania przez dziecko swoich przeżyć i doznań 

organizuje zajęcia, gdzie przedszkolak może wypowiedzieć się w języku sztuki,  

w języku gestów i symboli. Stąd też w kształtowaniu obrazu Ojczyzny u dzieci w wieku 

przedszkolnym szczególne znaczenie mają takie rodzaje sztuki jak: muzyka, literatura, 

plastyka. Dzieci biorąc udział w uroczystościach przedszkolnych, malując do muzyki 

instrumentalnej i wokalnej przepojone są klimatem polskości, tego co moje, nasze, 

rozwija i utwierdza się poczucie własnego ja – Polaka. 

 



 

Dużą rolę w wychowaniu patriotycznym spełnia żywe słowo i literatura w przed-

szkolu. Sięga się po nią przy różnych okazjach w zależności od tematu aktualnie reali-

zowanego, lub kontaktów okolicznościowych, których nie brak na co dzień. Nauczy-

cielki wykorzystują różne formy pracy jak: opowiadania utworów, czytanie dzieciom 

utworów literackich w połączeniu z oglądaniem ilustracji, przekazywanie baśni,  

legend, inscenizowanie utworów literackich czy tworzenie tekstów literackich przez 

dzieci. 

Według M. Bulery i K. Zuchelkowskiej literatura dziecięca kształtuje postawy  

społeczno-moralne, umacnia i rozwija przywiązanie do kraju rodzinnego, utrwala  

i wzbogaca kulturę językową. Ponadto kształtuje cechy społeczne dziecka, jego umie-

jętność życia i działania wśród ludzi, rozwija uczucia patriotyczne, przybliża przed-

szkolakom wiedzę o ojczyźnie. Oto niektóre z przykładów takich utworów: 

 „Co to jest Polska” Cz. Janczarskiego, 

 „Nocne kłopoty zabawek Doroty” E. Ostrowskiej, 

 „Wszyscy dla wszystkich”  J. Tuwima. 

W trakcie działalności plastycznej dziecko kształtuje obraz Ojczyzny w orygi-

nalny i zapewne niezapomniany sposób. przez ten rodzaj aktywności wyraża ono wła-

sne myśli i uczucia, co pozwala na wyzwalanie napięć i emocji. Przedszkole organizuje 

wiele spacerów i wycieczek, których celem jest zaznajomienie najmłodszych z najbliż-

szym środowiskiem to jest np. z miejscowymi instytucjami użyteczności społecznej 

(Szkoła, Przychodnia Zdrowia, apteka, poczta, Posterunek Policji, Straż Pożarna, 

Urząd Miejski). Dzieci odwiedzają najbliższe zabytki i miejsca pamięci narodowej, 

zaznajamiają się z historią i tradycjami danej miejscowości w kontakcie z bezpośrednio 

wysłuchanymi wspomnieniami mieszkańców i przekazywanymi legendami. 

Poszerza się krąg zainteresowań i dzieci często oglądają mapę Polski przy rozmaitych, 

aktualnych okazjach. Poznają Warszawę, stolicę Polski, Kraków, główną rzekę -  

Wisłę, morze, góry, ważniejsze rzeki, regiony polski - Śląsk, Mazowsze, mazury itp. 

Zapoznają się z przeszłością własnej ojczyzny, gdzie bajki i legendy mają swoje zna-

czące miejsce. To one właśnie w sposób poetycki, fantastyczny i barwny zaznajamiają 

dzieci z przeszłością Ojczyzny, a w ich treściach zawarte są nieprzemijające idee  

patriotyzmu, jak również duchowe wartości kultury narodowej. Dzięki bajkom i legen-

dom dziecko sercem poznaje swój ojczysty kraj i jego przeszłość. Szczególnym spo-

sobem budzenia miłości i przywiązania do rodzinnego kraju są wyprawy przedszkola-

ków w bliższe i dalsze okolice, aby obcować z przyrodą. Kontakty te mają charakter 

wielowymiarowy. Chodzi tu głównie o kontakt z naturą w różnych porach roku. Przy-

roda cieszy, zachwyca, daje wytchnienie, jest obiektem różnorodnych zainteresowań,  

uczy szacunku i poznawania dla przyrody ziemi ojczystej. 



 

Obchody Świąt Bożego narodzenia, Wielkiej Nocy, Wszystkich Świętych  

są podstawowym elementem kultury ojczystej. Dzieci są bohaterami „Jasełek”, wspól-

nie zasiadają do wigilijnego stołu, poznają symbole rzeczowe - zapalona świeca,  

opłatek, żłóbek, krzyż, kolęda, obdarowują się prezentami. Malują pisanki, wykonują  

kolorowe palmy, poznają zwyczaj „śmigusa-dyngusa”, dożynek, zwyczaje andrzej-

kowe, topienie Marzanny itp. 

Dzieci w przedszkolu poznają symbole narodowe takie jak: herby miast, godło 

Polski, barwy państwowe, hymn narodowy. Są to elementy nierozerwalnie związane  

z pojęciem „Ojczyzna”, a więc godne najwyższego szacunku i powagi. 

W przedszkolu nauczycielki będą starały się wykorzystywać każdą nadarzającą  

się okazję, do kształtowania poczucia przynależności do społeczności tak lokalnej  

jak i narodowej. W salach utworzone zostaną kąciki gdzie dzieci będą mogły poznać 

mapę Polski, godło, zabytki największych miast. Na zajęciach nauczą się hymnu  

Polski, wybranych tańców narodowych. Podczas obchodzenia np. Dnia Niepodległości  

czy 3 – go Maja wezmą udział w uroczystościach lokalnych, gdzie  pokażą swoje umie-

jętności: wiersze, piosenki, tańce, prace plastyczne itp.  

Kształtowanie miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia jest i będzie jednym  

z najważniejszych zadań tak dla nas jak i dla całego społeczeństwa. Pamiętać przy tym 

należy, że miłość nie jest biernym doznawaniem, a działaniem czynnym dążeniem  

do rozwoju i szczęścia. Takiej miłości do Ojczyzny należy uczyć już w przedszkolu. 

Literatura: 

1. Sawicka A.: Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu,  

Warszawa 1980; 

2. Bulera M., Zuchelkowska K.: Ukochany kraj, umiłowany kraj. Wychowanie  

patriotyczne w przedszkolu. Bydgoszcz 1996; 

3. Kąkol M.: Specyfika wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkol-

nym. Wychowanie w Przedszkolu, Warszawa 1985, nr 11; 

4. Walczyna J.: Kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci w wieku  

przedszkolnym, Warszawa 1980; 

5. Moje przedszkole: Program wychowania przedszkolnego; 

6. „Przewodnik Metodyczny dla nauczyciela” – Cz. I i II – M.A. Szymańska,  

A. Koralczyk,K. Majewska. 

opracowanie na podst. źród. inter. : zespół redakcyjny 

 

 



 

Zagadki dla dzieci o symbolach narodowych 

 

Zagadka o orle 

 

Białopióry ptak, Polskiej naszej znak. 

Zagadka o fladze 

 

W oczach się mieni 

biel przy czerwieni 

powiewa w święto 

na polskiej ziemi. 

Zagadka o orle 

 

W górach mieszka wielki ptak, 

to Polski Ludowej znak. 

Zobaczysz go kiedyś może. 

To jest … . 

Zagadka o warszawskiej syrence 

 

Ogoniasta panienka 

miecz i tarczę ma w rękach. 

Chociaż nie jest rycerzem, 

to stolicy nam strzeże. 

 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-fladze-2582
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-orle-674
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-warszwaskiej+syrence-4506


 

Zagadka o fladze Polski 

Biel na niej jest i czerwień, 

powiewa, gdy wiatr się zerwie. 

Wciągnięta na masztu szczyt, 

wisi od świtu po świt. 

 

Zagadka o Smoku Wawelskim 

Kto mieszkał w jamie 

tuż nad Wisłą 

i zionął ogniem 

jak ognisko? 

Zagadka o Krakowie 

W dawnej stolicy, 

od wieków wielu 

Wisła obmywa 

stopy Wawelu. 

 

Zagadka o Warszawie 

Co to za miasto, 

w którym chmury 

zawadzają 

 Pałac Kultury? 

 

 

 

 

 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-fladze+Polski-4507
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-Smoku+Wawelskim-198
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-Warszawie-1010


 

 



 

 

 

 

POLSKA TO MOJA OJCZYZNA 

POLSKA JEST DOMEM MYM 

JA JESTEM POLAKIEM 

I MIESZKAM W DOMU TYM 

  

NIE WAŻNE CZY DZIEWCZYNĄ 

NIE WAŻNE CZY CHŁOPAKIEM 

MAŁYM CZY DOROSŁYM 

KAŻDY JEST POLAKIEM 

  

KTO SIĘ TU URODZIŁ 

ZARABIA, PRACUJE 

MIESZKA, BAWI, UCZY 

TEN POLSKĘ BUDUJE 

CHOCIAŻ DOPIERO JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM 

DOBRZE JUŻ WIEM, ŻE JESTEM POLAKIEM 

I WIEM, ŻE KOLORY BIAŁO – CZERWONE 

TO NASZE BARWY NARODOWE 

  

ZNAM DOBRZE SŁOWA HYMNU POLSKIEGO 

I WIEM, ŻE TO JEST MAZUREK DĄBROWSKIEGO 

GODŁO TO BIAŁY ORZEŁ Z KORONĄ 

OTOCZONY DOOKOŁA OBWÓDKĄ CZERWONĄ 

  

FLAGA TEŻ JEST BIAŁO – CZERWONA 

GDY SĄ ŚWIĘTA, POWIEWA WYWIESZONA 

I WSZYSTKO TO WIEM, CHOĆ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM 

BO PRZECIEŻ JESTEM PATRIOTĄ – POLAKIEM! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


