
Listopad 

Wyszedł sobie do ogrodu stary, siwy pan Listopad. 

Grube palto wdział od chłodu i kalosze ma na stopach. 

Deszcz zacina, wiatr dokucza, pustka, smutek dziś w ogrodzie. 

Pan Listopad cicho mruczy: „Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi". 

Po listowiu kroczy sypkim na ławeczce sobie siada: 

"Chłód i zimno, mam dziś chrypkę. Trudna rada! Trudna rada!" 
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Kasztanowe Wieści 

W tym numerze: 

Co robić jesienią? 1 

Aktualności 2 

Bezpieczne dziecko 3 

Gumowe ucho! 4 

 Gazetka 

Przedszkolna 

nr 100/2022 

LISTOPAD 2022 

MAMY 100 GAZETEK! 

Co robić jesienią-  

czyli domowe sposoby na chandrę! 

 Skontrolujcie karmniki dla ptaków! Jeśli ich nie macie może  

zbudujcie lub kupcie nowe? W zimie zostanie Wam tylko regu-

larne dokarmianie, a ptaszki odwdzięczą nam się pięknym śpie-

wem w lato! 

 Wykorzystajcie kalosze– w brodzeniu po kałużach i błocie oraz 

przeskakiwaniu przez kałuże! Wtedy atrakcyjny będzie każdy 

spacer– nawet ten podczas deszczu. A nie od dziś wiadomo, że 

nie ma złej pogody na spacer! 

 Przytulajcie się do drzew– emitują dobre wibracje i wprawiają 

w lepszy nastrój! A obcowanie z przyrodą obniża poziom korty-

zolu, co pomaga nam skutecznie walczyć ze stresem. 

 Spędzajcie jak najwięcej czasu na dworze! Rozkoszowanie się 

późnojesiennym słońcem podnosi poziom witaminy D w organi-

zmie, co zwiększa naszą odporność podczas jesiennych i zimo-

wych chorób. 

 Pijcie wodę! W lato jest to oczywiste, lecz jesienią i zimą mało 

kto o tym wspomina! Tracimy wodę tak samo jak podczas gorą-

cych dni, a nie uzupełniamy jej tak samo często! 



ROK SZKOLNY 2022/2023 rozpoczął się piękną, złotą jesienią. Ciepłe oraz słoneczne dni 

sprawiły, że aktywnie rozpoczęliśmy nowy rok i zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji aż do 

czerwca przyszłego roku! 

We wrześniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki, podczas którego uczyliśmy się, że 

każdy ma jakiś talent oraz że wiara w siebie pomaga w życiu. Dzień Przedszkolaka świętowa-

liśmy podczas zabaw tanecznych i ruchowych, bo w zdrowym ciele zdrowy duch! Po drodze 

uczciliśmy nadejście jesieni w parku i w naszym przedszkolnym ogrodzie. 

W październiku zwróciliśmy uwagę na zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie podczas 

„Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”, a ponieważ był to również Dzień Drzewa to połą-

czyliśmy oba święta i wykorzystaliśmy je do spędzenia czasu przytulając się do drzew. W 

naszym ogrodzie pojawiły się dwie nowe sadzonki, własnoręcznie wkopane przez Prezydenta 

Pruszkowa, Pana Pawła Makucha, oraz jego Zastępcę, Pana Konrada Sipierę. Ponadto odbył się 

uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, gdzie Dyrektor Przedszkola, Pani Marzena 

Mączyńska, złożyła życzenia całej kadrze pedagogicznej oraz pracownikom administracyjnym. 

W październiku odwiedziła nas również Pani z Antykwariatu Amadeus, która opowiadała dzie-

ciom o swojej pracy i czytała fragmenty książek. Ponadto mieliśmy możliwość uczestniczenia 

w dwóch koncertach muzycznych prowadzonych przez firmę „Bella Musica” oraz w dwóch te-

atrzykach kukiełkowych. Mamy nadzieję, że takie spotkania będą się odbywać cyklicznie i że 

pandemia już nie pokrzyżuje nam planów, bowiem zarówno dzieci, jak i nauczycielki, uwielbia-

ją spotkania z kulturą wysoką. 

Rozpoczęliśmy nowe programy i projekty. W starszych grupach prowadzony jest program 

profilaktyki zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Kontynuujemy ogólnopolski pro-

gram rozwijania czytelnictwa wśród dzieci „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. W Grupie 

II rozpoczął się program „Bohater Tygodnia”. 

W listopadzie będziemy obchodzić Święto Odzyskania Niepodległości oraz Dzień Praw 

Dziecka. Nasi najmłodsi wychowankowie wejdą do społeczności przedszkolnej podczas 

„Pasowania na Przedszkolaka”. Pod koniec miesiąca Światowy Dzień Pluszowego Misia umili 

nam zimny, deszczowy listopad. 

Jesień to też czas na rozpoczęcie akcji charytatywnych. Pierwsza z nich „Góra Grosza” 

uświadamia nam, że liczy się nawet najmniejszy datek. XIII edycja tej akcji przekazujecie 

środki niezbędne dzieciom do znalezienia bezpiecznego miejsca, pomocy w codziennej nauce, 

rozwijania pasji i talentów, rehabilitacji i usamodzielnienia się. Druga zbiórka, „Wigilia dla 

zwierząt”, pomoże zwierzętom ze schroniska w Milanówku przetrwać zimę. Zachęcamy do 

aktywnego udziału w obu akcjach, gdyż nic tak nie rozwija i uszlachetnia jak bezinteresowna 

pomoc innym. 

Wszystkie informacje oraz zdjęcia zamieszczamy dla Państwa na naszej stronie interneto-

wej. Ogłoszenia i wiadomości są również systematycznie przekazywane w aplikacji 4parents. 

Zapraszamy do systematycznego sprawdzania umieszczanych tam informacji. 

Aktualności z kraju i ze świata 
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Bezpieczne dziecko– w sieci i przed TV 

Huggy Wuggy (czytaj „hagiłagi”)- co to jest? 

 Huggy Wuggy to postać z gry Poppy’s Playtime. Nie jest to gra dla dzieci, a dla doro-

słych, bo przypisać ją można do rodzaju survival horror. W grze bohater musi poradzić sobie 

w zamkniętej fabryce zabawek, gdzie napotkać może nawiedzone pluszaki i nie tylko, jak na 

przykład wspomniany Huggy Wuggy. Nazwa potwora nawiązuje do przytulania (ang. to hug — 

przytulić), wygląd zresztą też- jest to niebieski pluszak o niebywale długich rękach i nogach. 

Charakteryzuje go demoniczny niemal uśmiech pełen wielkich, ostrych zębów. Chociaż to po-

stać wykreowana pod dorosłych, swoim wyglądem przemówiła mocno do wyobraźni dzieci i 

stała się bardzo popularna wśród najmłodszych na YouTubie i TikToku. 

 Jeżeli Wasze dziecko prosi Was o kupienie maskotki Huggy Wuggy, być może jeszcze 

nie wie, z czym się kojarzy ta postać. Młodzież przeglądająca YouTube’a lub TikToka bez 

nadzoru rodziców może łatwo trafić na niepokojące treści z Huggy Wuggy w roli głównej. We 

wspomnianych serwisach znajdziecie wiele mrożących krew w żyłach filmików, na których po-

jawiają się teksty o przytulaniu aż do utraty tchu. Są też przerażające fragmenty z gry, 

gdzie bohatera zaczyna gonić Huggy Wuggy, by go pożreć. Treści związane z Huggy Wuggy z 

pewnością nie są odpowiednie dla dzieci. Wiążą się one z przemocą, zabijaniem i horrorem. 

Dyrektorzy szkół w Europie alarmują rodziców, by byli czujni. Dzieci ,,bawią się” w Huggy 

Wuggy- gonią się, a potem przytulają i szeptają do ucha okropne rzeczy związane ze śmier-

cią. Na jednym z wideo, maskotka poleca oglądającemu, by wziął swój ostatni oddech. To 

bardzo zwodnicza postać, jako że przytulanie powinno być kojarzone z czymś miłym. 

 Jeżeli Wasze dziecko jest już zaznajomione z Huggy Wuggy, upewnijcie się, czy rozu-

mie, że to postać z gry, która nie jest odpowiednia dla dzieci i jego zachowań nie należy na-

śladować. Wytłumaczcie, że to tak zwany czarny charakter i porównajcie go do innych czar-

nych charakterów, najlepiej takich, jakich kojarzy Wasz maluch- może to być burmistrz Hu-

mdinger z Psiego Patrolu czy Pythor lub Garmadon z Ninjago. Sprawy na pewno nie ułatwia 

fakt, że na fali zainteresowania wśród dzieci, powstało już wiele filmików, w których Huggy 

Wuggy jest zwykłym pluszakiem, który przeżywa różne przygody i zawiera przyjaźnie. Nigdy 

jednak nie mamy pewności, czy w pewnym momencie dziecko nie trafi na jeden z bardziej 

nieprzyjemnych materiałów.  

 W przedszkolu zdarza się, że dzieci zaczynają się bawić w Huggy Wuggy– wtedy jedno 

z nich goni, a reszta ucieka z piskiem. Nie musimy tłumaczyć, że najczęściej są nim wybiera-

ne dzieci mniej popularne wśród innych. To wywołuje u nich jeszcze większą frustrację i 

gniew. Zdarzają się zachowania trudne oraz nieadekwatna reakcja do bodźca. Dlatego zwra-

camy Państwa uwagę na to, żebyście zwrócili uwagę na to, w jaki sposób Wasze dzieci spę-

dzają czas przed telewizorem, jakimi treściami są napełniane oraz w jak to może wpłynąć na 

ich delikatną psychikę.  
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Na zajęciach dodatkowych. 

-Ja mam psa– mówi jeden z chłopców. 

-A ja mam kota, Klakiera, on drapie i gryzie– mówi drugi. 

-A ja nie mam żadnego zwierzątka. Tylko siostrę– odpowiada Marysia. 

 

Z serii „Trudne sprawy”. 

-Dlaczego nie można deptać grzybów?- pyta nauczycielka. 

-Bo można sobie nogę złamać– odpowiada jedna z dziewczynek. 

 

Dzieci opowiadają, jakie instrumenty mają w domu. 

-Ja mam gitarę– mówi Szymek. 

-A ja bębenek. 

-A ja nie mam żadnego instrumentu– mówi Przemek– ale mam zmywarkę. 

 

Podczas dyżuru wakacyjnego. 

-Wie Pani, że dziadek Władek też ma taką huśtawkę?- mówi Oliwia. 

-Tak?- odpowiada nauczycielka. 

-Tak– kontynuuje dziewczynka.– Ale już nie żyje. A Pani wie, że Jezus też nie żyje? 

-Tak?- dziwi się zapytana. 

-Tak– odpowiada poważnie dziewczynka– umarł zaraz po dziadku Władku! 

 

Na zajęciach dodatkowych jeden z chłopców wchodzi do Sali i oburzony mówi do terapeutki: 

-Dlaczego nic nie przygotowałaś? Wszystko muszę robić sam??? 

 

Grupa III wraca z występu na Dzień Nauczyciela.  

-To kiedy będzie ten ważny występ?- pyta Wiktoria. 

-Właśnie z niego wracamy!- śmieje się nauczycielka. 

-EEEE, taki krótki?- mówi z pogardą dziewczynka– Myślałam, że się bardziej postaramy! 
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Gumowe Ucho nadaje! 


