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  Serdecznie witamy wszystkie dzieci z grup Żabek, Biedronek, Jaskółek, 

Motylków, Krecików, Myszek. Zachęcamy Was i Waszych rodziców do 

wspólnej przygody z naszym czasopismem „Calineczka”. 

 

 

 



„Jesienna burza” 

Ada się bała. Za oknem nagle rozszalał się porywisty wiatr, 
przynosząc ulewny deszcz. Niebo 

co chwilę przecinały błyskawice. Ogłuszające grzmoty nie 
pozwoliły dziewczynce zasnąć. 
Chowała się pod cieplutką kołderką. Nagle piorun uderzył w 
drzewo. 
– Boję się! – krzyknęła i czym prędzej popędziła do sypialni 
rodziców. – Mamusiu, przytul 
mnie! Boję się burzy. 
– Ja chyba też – zawołał Olek i dał nura pod kołdrę. 
– Tak naprawdę nie ma się czego bać. W domu jesteśmy 
bezpieczni – powiedział tata spokojnym 

głosem. 
– A skąd wzięła się ta burza? – zapytał chłopiec. 
– Kiedy ciepłe powietrze miesza się z zimnym – tym, które jest 
bardzo, bardzo wysoko – wtedy 

czasem powstają burze. 
– Czyli zimne powietrze i ciepłe powietrze kłócą się ze sobą? – 
dopytywała się dziewczynka. 
– Właśnie! – odpowiedziała mama. 
– No tak. Ja czasem z Olkiem też się kłócę. Rzeczywiście to nic 
strasznego. Ale bałabym się 

być na dworze w czasie burzy. 
– W czasie burzy nie należy chować się pod drzewami ani 
przebywać w wodzie. Najlepiej 
szybko skryć się pod dachem albo do samochodu... A w domu 

bezpieczniej jest wyłączyć wszystkie 

urządzenia z prądu. 

– To ja już się nie boję – zawołał dziarsko Olek i wyskoczył z 

łóżka. – Chodź, Ada, coś sprawdzimy. 

Musimy przeprowadzić małe śledztwo. 

Dzieci przez chwilę szeptały między sobą, po czym chłopiec 

pobiegł sprawdzić, czy rzeczywiście 

rodzice wyłączyli telefon. Ada w tym czasie weszła do pokoju. 

Zobaczyła wyjęty z kontaktu 



kabel telewizyjny. 

– Uff, możemy iść spać. Wszystko jest wyłączone. Komputer 

też. 

– To dobrze – odpowiedziała Ada i położyła się na kanapie w 

salonie. 

– Przyniosę koc – powiedział chłopiec i przykrył siostrę oraz 

siebie. – Później wrócimy do 

swoich łóżek. Tak na wszelki wypadek będziemy czuwać. 

Nawet nie zauważyli, kiedy skończyła się burza. 

– Dzielne te nasze dzieciaki – powiedział tata, jednocześnie 

dokładnie przykrywając stópki 

wystające spod koca. 

autor: B. Szelągowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JESIENNE ZAGADKI 

Odgadnij zagadkę i wpisz odpowiedź w wykropkowane miejsce. 

POWODZENIA!!! 

 

1. Co to za pani? W złocie, czerwieni, 

sady maluje, lasy przemieni, 

a gdy odejdzie już w obce kraje, 

śnieżna zawieja po niej zostaje?. 

(...................................) 

 

2. Co to za miesiąc, który niesie: 

grzyby i wrzosy liliowe w lesie, 

w sadach soczyste jabłka czerwone, 

a także pierwszy szkolny dzwonek? (...................................) 

 

3. On dziesiąty jest w kolejce, spośród dwanastu miesięcy? 

(...................................) 

 

4. To miesiąc smutny taki, 

bo odleciały już ptaki, 

i liść ostatni już opadł. 

Ten miesiąc zwie się? (...................................) 

 

5. Kiedy rośnie – to się zieleni. 

Kiedy spada – złotem się mieni? 

(...................................) 

 

6. Co to za ogrodnik? Konewki nie miewa, 

a podlewa kwiaty, warzywa i drzewa? (...................................) 

 

7. Gdy na deszcz się zbiera, chętnie go otwierasz? (...................................) 

 

8. Na jesień je zasiali. W zimie śnieg je oblepił. 

Wiosną zielone szumi pod niebem. Latem stanie się chlebem? 

(...................................) 

 

9. Rośnie pod płotem, jak słońce ma płatki złote, 

w kręgu go obsiada wróbli gromada? (...................................) 

 

10. Okrągła głowa, zielona, z soczystych liści złożona? (...................................) 

 



11. Wiosną w zieleń wplotła białych kwiatów liście. 

Teraz ma korale, a zgubiła liście? (...................................) 

 

12. Dobra gotowana, dobra i surowa, choć nie pomarańcza lecz pomarańczowa. 

Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk i pociągniesz mocno, wnet z ziemi 

wyskoczy? 

(...................................) 

 

13. Na ogonie złota głowa, smaczne ziarnka w sobie chowa? 

(...................................) 

 

14. Sosnowy, dębowy, stary lub młody. 

Rosną w nim grzyby, rosną jagody? (...................................) 

 

15. Ma koronę, królem nie jest, umie szumieć, gdy wiatr 

wieje. 

Ma zieloną szatę latem, lecz przed zimą zrzuca szatę? 

(...................................) 

 

16. Drzewo iglaste, drzewo żywiczne, wysokopienne, podniebne, śliczne. 

Zawsze zielone, zima czy wiosna, igły ma długie bo to jest.....? 

(...................................) 

 

17. Miękkie igliwie gubi w jesieni. 

Na wiosnę znów się zazieleni? (...................................) 

 

18. Co to za ptak na sośnie dziobem stuka i puka? 

Czy może on szkodnika pod korą drzew szuka? 

(...................................) 

 

19. Choć przytulne ma mieszkanie, na zimę futro zmienia. 

Żaden orzech nie jest dla niej trudny do zgryzienia? (...................................) 

 

20. Berecik czerwony w białe kropeczki. 

Nie chcą go zbierać dzieci ani wiewióreczki? (...................................) 

 



21. Ma nóżkę, nie ma buta. 

Ma kapelusz, nie ma głowy. 

Czasem gorzki i trujący, 

częściej smaczny jest i zdrowy? (...................................) 

 

22. Nie mam skrzydeł - jednak lecę, nie mam rąk, a jabłka zrywam. Nie mam 

ust, a zgaszę świecę, 

powiedz, jak ja się nazywam? (...................................) 

 

23.Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, że gdy jest ciemna, może być deszcz? 

(...................................) 

 

24. Nie las, nie park, chociaż się zieleni, smaczne tam owoce znajdziesz w 

jesieni? 

(...................................) 

 

25. Jakie obuwie do tego służy, by nóg nie moczyć nawet w kałuży? 

(...................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



DROGI RODZICU! 

 

 

 

 



Gry należy przynieść  do przedszkola do dnia 07 listopada 2022 roku. 

Temat: Jesienna gra planszowa  

Jeżeli w dobie smartfonów, tabletów, komputerów i konsoli chce Wam się jeszcze rzucid kostką i 

przesunąd pionkiem to ten konkurs jest właśnie dla Was.  

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie wspólnie z rodziną (rodzice, rodzeostwo, 

dziadkowie) gry planszowej i jej zasad. Praca powinna zawierad charakterystyczne cechy dla gry 

planszowej – instrukcję, planszę, pionki oraz tytuł. 

Format planszy do gry: A3, technika planszy 2D (płaska), pionki  przestrzenne.  

Życzymy miłej zabawy w tworzeniu 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 


