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http://www.zlotemysli.biz/autor-albert-einstein.html
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DROGIE DZIECI I DRODZY RODZICE! 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

z wielką radością składamy gorące życzenia 

zdrowych, radosnych i śnieżnobiałych 

Świąt Bożego Narodzenia. 

Niechaj świąteczne dni wniosą w Państwa  

życie spokój, zaś ciepło wigilijnego stołu  

przyniesie miłość bliskich, 

która doda odwagi do realizacji  

wszystkich planów w nadchodzącym Nowym Roku 2017 

 

Dyrekcja 

i Grono Pedagogiczne 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA 
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OD REDAKCJI: 

DRODZY RODZICE 
 

,,Świat przedszkola jest radosny 

od jesieni aż do wiosny.                               

Z radością dziś obwieszczamy,  

że rok szkolny zaczynamy!” 

 

Serdecznie witamy Was w nowym Roku Szkolnym 2016/2017 

 

Przekazujemy w Wasze ręce kolejny już numer naszego przedszkolnego kwartalnika.  

Za nami czas beztroskich, radosnych wakacji. Wypoczęci i z uśmiechem na twarzy ruszamy do pracy. Przed 

nami rok pełen nowych przygód, zabaw, ciekawych doświadczeń.  

Szczególnie miło nam powitać w naszym gronie te Dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg naszego 

przedszkola. W pokonywaniu trudności i rozwiązaniu niektórych problemów pomoże lektura naszych artykułów, do 

której serdecznie Was  zachęcamy.  

SPIS TREŚCI: 
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2. Od Redakcji..............................................................................................................................................s. 3 
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 Słowo do Rodziców: 
 

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” 

Janusz Korczak  

Jak wzmocnić odporność dziecka? 

Dieta 

 Ważne jest zwiększenie ilości gotowanych posiłków w ciągu dnia, co pomoże nam zachować  ciepło na 

pierwszą część dnia. Może to być na przykład gotowana owsianka z bakaliami czy kasza jaglana z jabłkiem  

i cynamonem. Tradycyjne kanapki z wędliną lub serem nie tylko nie rozgrzeją organizmu, ale dodatkowo powodują 

zwiększenie wydzielania śluzu, np. w postaci kataru. Do silnie śluzotwórczych produktów zalicza się nabiał w dużej 

ilości, produkty z białej mąki i produkty z białym cukrem. Cukier jest największym ―zjadaczem‖ witamin  

i mikroelementów w naszym organizmie, które są niezbędne do aktywności układu immunologicznego. Nie tylko 

śniadanie powinno być ciepłe: warto zdecydowaną większość posiłków przygotować przez  dłuższe gotowanie,  

pieczenie, duszenie. Zupy gotujemy ze świeżych warzyw sezonowych, unikając mrożonek, wzbogacając je kaszami. 

Potrawy doprawiamy ziołami i  przyprawami, np. tymiankiem, oregano, kminkiem, kozieradką, kurkumą, imbirem, 

cynamonem. Stosowanie przypraw poprawia strawność pokarmu  i wzmacnia odporność. Jeżeli chodzi  

o zboża  bogate m.in w minerały regulujące odporność cynk, żelazo, magnez, najbardziej odpowiedni na jesień jest 

jęczmień: w postaci płatków, pęczaku czy drobnej kaszy Silnie rozgrzewające właściwości ma kasza gryczana.  

W porze jesienno zimowej zalecana jest też większa ilość kwasów tłuszczowych omega 3; zawiera je np. oliwa  

z oliwek z pierwszego tłoczenia czy nieoczyszczony olej lniany, nasiona (pestki dyni, słonecznik, sezam) orzechy  

i migdały, które dodatkowo są bogatym źródłem mikro i makroelementów. Chroniąc swój organizm przed  

zmarznięciem, należy w potrawach uwzględniać takie warzywa jak dynia, rzepa, kalarepka, seler, cebula, por,  

czosnek, warzywa strączkowe. W okresie jesienno-zimowym ograniczamy spożycie surowych owoców i warzyw! 

Szczególnie należy unikać cytrusów – mimo, że zawierają witaminę C, nie są korzystne w naszej sferze klimatycznej 

ze względu na silne działanie wychładzające. Cytrusy warto zamienić na sezonowe owoce (lub ich przetwory)  

z naszej strefy klimatycznej, takie jak: żurawina, owoc z dzikiej róży, jabłka, gruszki oraz nasiona i orzechy suszone. 

Podczas zimnych dni wskazane jest dostarczanie energii z ryb, mięsa pieczonego lub duszonego w ziołach.  

Temperatura  

 Uwaga! Lekarze mówią, że dzieci najszybciej łapią infekcje w wyniku przegrzewania. Dlatego wiele osób 

rozgrzewa swoje mieszkania, chcąc uchronić dziecko przed chorobą. Tymczasem jest właśnie odwrotnie. Jeżeli  

w mieszkaniu stale panuje temperatura powyżej 22 stopni, dziecko traci odporność i gdy wychodzi na dwór zderza 

się z o wiele stopni niższą temperaturą i choruje. A zatem utrzymujmy w domu optymalną temperaturę, czyli 20-22 

stopni w dzień i 18 stopni w nocy. W mieszkaniu musi panować odpowiednia wilgotność, więc jeśli jest za sucho, 

rozwieszajmy na grzejnikach wilgotne ubranie. Pomieszczenia, w których przebywamy, należy także kilka razy 

dziennie wietrzyć. Chłodne kąpiele hartują - dlatego nie zabraniajmy dziecku pluskania się w wodzie, nawet gdy 

temperatura wody spadnie.. Zarówno w domu, jak i na zewnątrz ważne jest ubranie. Dziecku nie może być ani za 

ciepło, ani za gorąco. Do przedszkola warto je ubrać dziecko„ na cebulkę‖, tak żeby mogło zdjąć lub założyć  

ubranie, jeśli będzie mu za ciepło lub za zimno.  

      Ruch 

 Z medycznego punktu widzenia ćwiczenia fizyczne powodują zwiększenie aktywności  

limfocytów, które są nazywane Natural Killers. Stanowią one podstawę naszej odporności. Ważne  

http://lubimyczytac.pl/autor/7000/janusz-korczak
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są codzienne spacery na świeżym powietrzu, które hartują organizm dziecka. Nie warto z nich rezygnować, nawet 

jeśli na dworze jest niesprzyjająca pogoda. Spacerujmy z dala od ruchliwych ulic, najlepiej na placach zabaw.  

Zachęcajmy dziecko do aktywnych zabaw. Ale zrezygnujmy ze spaceru, jeśli jest ulewa, ostry mróz, silny wiatr czy 

mocny śnieg. 

Sen 

Układ immunologiczny, nerwowy i hormonalny tworzą integralną całość, przekazywane bodźce  neuronalno - hor-

monalne kształtują naszą odporność. Wszystkie  te trzy układy harmonijnie współgrają w trakcie snu. Dochodzi  

wtedy do ich regeneracji, a tym samym – do wzmocnienia odporności. Sen musi trwać co najmniej osiem godzin, 

bez względu na porę roku. Powinno się spać w wywietrzonym pokoju lub, o ile nie jest zbyt zimno, przy otwartym 

lub lekko uchylonym oknie. 

Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu 
 

 Gry i zabawy dydaktyczne uczą, bawią i wychowują. Istotną rolę odgrywają również w przedszkolu, gdzie 

są organizowane w sposób celowy, jednak ich charakter ma formę zabawową. Gry pełnią bardzo istotną rolę  

w edukacji, zwłaszcza, gdy dzieci tworzą je samodzielnie, rola nauczyciela sprowadza się tylko do instruowania bądź 

inspirowania dzieci. Wyróżniamy, za Zbigniewem Bogdanowiczem następujące grupy gier i zabaw dydaktycznych, 

mianowicie: 

1) zabawy polegające na spostrzeganiu cech przedmiotów np. kształt, kolor, wielkość; 

2) utrwalaniu pojęć i stosunków ilościowych; 

3) utrwalaniu wiadomości; 

4) usprawnianiu i korekcie wymowy.  

Istnieje jednak szczególna różnica między zabawami a grami dydaktycznymi. Zabawy dydaktyczne mogą być  

samotne lub przebiegać w zespole, nikt w niej nie przegrywa ani nie wygrywa. Gry dydaktyczne natomiast zawsze są 

zespołowe, a partnerzy współzawodniczą o wygraną. 

 Wisienki bardzo lubią wykonywać różnego rodzaju gry, a następnie zespołowo w nie grać. Od początku  

roku szkolnego miały okazję do wykonywania i grania w różnorakie gry, kształtujące i doskonalące wszystkie  

procesy poznawcze (takie, jak: pamięć, uwaga, spostrzegawczość, myślenie, wyobraźnia i percepcja) oraz  

utrwalające poznane litery i cyfry. Największym zainteresowaniem cieszyły się: 

Gra Domino – gra rozwijająca myślenie, wyobraźnię i pamięć, w której używa się specjalnych kartoników. 

Każdy kartonik podzielony jest na dwa kwadratowe pola z zaznaczonymi obrazkami bądź oczkami. Gra  

polega na układaniu wymyślonego wzoru, wg ściśle określnej zasady: Na początku każdy z graczy  

otrzymuje po jednakowej ilości kartoników i jeden z uczestników zostaje wylosowany jako rozpoczynający. 

Wykłada on dowolny ze swoich kartoników, rozpoczynając tzw. łańcuch, do którego końców gracze  

następnie dokładają kolejno po jednym kartoniku, ale w ten sposób, żeby na końcach stykających się  

kartoników był ten sam obrazek bądź to samo oczko.  

Gra Memory  -  gra pamięciowa, w której uczestnicy zabawy rozkładają zestaw kart. Karty zostają wymieszane. 

W zestawie znajdują się po dwie karty tego samego typu. Gracze mają za zadanie odsłaniać zawsze dwie 

takie same karty. Na kartach widnieją różne ilustracje. Wygrywa ta osoba, która odkryje najwięcej par. 

Gra w jajo – kształcenie umiejętności w liczeniu, dodawaniu elementów, ćwiczenie cierpliwości w oczekiwaniu 

na swoją kolej, kształcenie umiejętności przestrzegania ustalonych reguł. Potrzebne materiały: wytłoczka  

z jajek, pojemnik z ziarnami fasoli, kubeczki, kolorowa kulka. Dzieci w zespole (pary, czwórki, szóstki). 

Pierwszy uczestnik potrząsa wytłoczką, a następnie stawia ją na stoliku i otwiera. W zależności od tego,  

w który otwór wpadła kula, odczytuje cyfrę i bierze odpowiednią ilość fasolek. Zebrane ziarna wkłada do 

swojego kubeczka. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej ziaren fasoli. 
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Gra Bingo -  gra rozwijająca spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi, w której każdy zespół otrzymuje jed-

nakową planszę z kombinacją obrazków w kwadratach oraz klamerki. Gra polega na zaznaczaniu klamerka-

mi pokazywanych przez prowadzącego obrazków, jeśli znajdują się one na karcie. Wygranym w bingo jest 

ten, kto pierwszy zaznaczy wszystkie obrazki na planszy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opracowanie: mgr Joanna Żak 

nauczyciel przedszkola, nauczyciel zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 

 
 

Przedszkolaki w krainie zmysłów – elementy integracji sensorycznej na zajęciach 
 

 

 Integracja sensoryczna jest procesem polegającym na przetwarzaniu informacji odbieranych z ciała  

i otoczenia przez zmysły, w celu wykorzystania ich w codziennym życiu. Twórcą tej teorii jest A. J. Ayres –  

psycholog i terapeutka zajęciowa, która wykazała, iż wiele zaburzeń ruchowych, zachowania, mowy czy trudności  

w uczeniu się mogą być uwarunkowane nieprawidłowym dopływem czy przetwarzaniem wrażeń zmysłowych.  

Dopływ różnorodnych bodźców, jakie są odbierane z własnego ciała i otoczenia odbywają się przez wszystkie  

układy zmysłów i stanowią podstawę wytworzenia się ich integracji. Przy niedoborze, nadmiarze bądź też braku  

dopływu bodźców tworzenie się prawidłowej integracji zmysłowej jest niemożliwe, a rozwój poprawnych relacji 

ruchowych i sposobów zachowań jest zaburzony. 

 W przedszkolu mamy nieskończenie wiele możliwości, aby uatrakcyjniać zajęcia przy pomocy ćwiczeń  

i zabaw stymulujących czucie powierzchniowe i głębokie, zmysł wzroku, słuchu i węchu. Atmosfera podczas zajęć 

powinna sprzyjać zaangażowaniu i motywowaniu dziecka w osiąganiu większych i szybszych postępów w rozwoju 

oraz aktywnemu uczestnictwu w zabawach. 

 Niewątpliwie najlepszymi nauczycielami dzieci są doświadczenia poprzez zmysły, kiedy to przedszkolak 

może czegoś dotknąć, coś poczuć, coś zobaczyć albo usłyszeć, łatwiej przyswaja wiedzę. Zmysłowy kontakt  

z nieznanymi przedmiotami, odgłosami, nowymi smakami, różnorodnymi fakturami czy formami aktywności  

niweluje strach. Wykorzystując takie metody jak: Sensoplastyka, metoda Montessorii, czy terapia Integracji  

sensorycznej, wprowadzamy dziecko w świat zmysłów w sposób zabawowy, a dodatkowo tajemniczy i ciekawy.  

 W ramach zajęć w każdym miesiącu będą wprowadzane zabawy oddziałujące na wszystkie 5 zmysłów 

dziecka: słuch, węch, dotyk, smak i wzrok, aby zapobiegać trudnościom w prawidłowym odbiorze bodźców ze  

środowiska. Pierwsze miesiące w przedszkolu w następujący sposób rozwijały integrację sensoryczną  

przedszkolaków w grupie Wisienek: 

1) Stymulacja percepcji wzrokowej, polegała na aktywizowaniu zmysłu wzroku, rozwijaniu spostrzegawczości  

i koncentracji wzrokowej oraz rozwijaniu pamięci wzrokowej – na zajęciach stosowano liczne zabawy  

w postaci gier i zabaw wzrokowych (memory, puzzle, układanki, klasyfikacje wg cech, tangramy itp.) 

2) Stymulacja percepcji słuchowej, polegała na aktywizowaniu zmysłu słuchu, usprawnianiu koncentracji na 

bodźcach słuchowych, reagowaniu na różne sygnały – na zajęciach wprowadzano zabawy, które wymagały 

dużego skupienia, wyciszenia się, aby sprowokować zmysł słuchu do intensywnej pracy (wysłuchiwanie 

odgłosów, dźwięków). 
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3) Stymulacja percepcji dotykowej, polegała na aktywizowaniu zmysłu dotyku, nabywanie różnych doświadczeń 

dotykowych – na zajęciach stosowano zabawy polegające na rozpoznawaniu owoców i warzyw po dotyku, 

rozpoznawaniu cech rzeczy poprzez dotyk, pisanie na tacach z różnymi rodzajami kaszy. 

4) Stymulacja percepcji węchowej, polegała na aktywizowaniu zmysłu węchu, gromadzeniu doświadczeń  

węchowych – na zajęciach przedszkolaki rozpoznawały warzywa i owoce po zapachu, zmysł węchu  

pobudzały doznania podczas przygotowywania samodzielnych posiłków (sałatka warzywna, koreczki  

owocowe, sok z cebuli). 

5) Stymulacja percepcji smakowej, polegała na aktywizacji zmysłu smaku, rozwijaniu percepcji smakowej 

(akceptacja nowych smaków posiłków) – na zajęciach wielokrotnie degustowaliśmy różnorakie smaki,  

podczas których wiele Wisienek, pomimo początkowych obaw, decydowały się na degustacje m.in. soku  

z dyni, syropu z cebuli oraz różnorodnych owoców. 

Opracowanie: mgr Joanna Żak 

nauczyciel przedszkola, 

nauczyciel zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzieci w wieku przedszkolnym i nie tylko, cechuje naturalna ciekawość otaczającego je świata,  

występujących w nim zjawisk i rządzących nim zasad. Pragną badać otoczenie, doświadczać nowych wrażeń,  

poznawać przedmioty i osobliwości. Bardzo pomocne dla wielokierunkowego rozwoju dziecka oraz zaspokojenia tej 

właśnie naturalnej ciekawości są zajęcia badawcze. Szczególnie istotne są zajęcia mające charakter eksperymentu – 

zwane również zabawami badawczymi – czyli takie, w których ważny jest nie – efekt końcowy, ale – samo  

działanie, które ten efekt wywołało. Zabawy badawcze pozwalają dziecku samodzielnie odkrywać otaczający je 

świat i rządzące nim mechanizmy, skłaniając je przy tym do przyjęcia czynnej postawy badacza i odkrywcy.  

 W związku z tym, iż w ubiegłym roku innowacja dotycząca doświadczania i eksperymentowania cieszyła się 

wielkim zainteresowaniem wśród wszystkich przedszkolaków, to zdecydowałyśmy się na jej wznowienie na kolejne 

dwa lata. Działania innowacyjne będą przeprowadzane raz w miesiącu, w każdej grupie wiekowej. 

 Pierwszym przeprowadzonym doświadczeniem był „Pieprz i sól – jak rozdzielić dwie substancje”.  

Poznanie zjawiska elektryzowania przez tarcie, które polega na przepływie elektronów z jednego ciała do drugiego 

podczas pocierania ich jedno o drugie. W ten sposób jedno ciało posiada moc dodatnią, a drugi ujemną. Do tego  

doświadczenia potrzebne były: pieprz, sól oraz plastikowa łyżeczka. Przebieg: Łyżeczkę ze sztucznego tworzywa 

pocieramy o włosy i zbliżamy do mieszaniny (nie za nisko). Co obserwujemy? Naelektryzowana łyżeczka zbliżona 

do mieszaniny powoduje, że pieprz raptownie unosi się i przylega do łyżeczki, a sól pozostaje bez zmian. Pieprz 

 
„Przedszkolak bada, odkrywa, doświadcza” 
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uległ naelektryzowaniu. Po stronie łyżeczki zgromadziła się duża moc przyciągania. Ponieważ przyciągane ładunki 

znalazły się bliżej łyżeczki, ich siła przeważyła i powędrowały do góry. Sól ma budowę krystaliczną i jej ładunki 

elektryczne mają małą moc przemieszczania się. 

 Drugi doświadczenie nosiło nazwę „Wybuchający wulkan”. Wspaniały wybuch lawy, który zaciekawił 

wszystkich. Aby zrobić wulkan potrzebowaliśmy: plastikową tackę, szklankę, ocet, sodę oczyszczoną, czerwony 

barwnik, płyn do mycia naczyń. Przebieg: Na środku tacki ustawiamy szklankę, wlewamy do niej ocet i zabarwiamy 

go na kolor czerwony, następnie wlewamy odrobinę płynu do mycia naczyń i wsypujemy sodę oczyszczoną. 

Obserwujemy, jak w naszej cieczy powstaje stopniowa coraz to więcej piany, która wypływa ze szklanki. Jak to się 

dzieje? Powstała piana to bąble napełnione dwutlenkiem węgla, który powstał z reakcji octu (kwasu) z sodą  

oczyszczaną (zasada). 

 Kolejne doświadczenie pt. „Teatrzyk cieni”, opierało się na zjawisku powstawania cienia. Do tego  

doświadczenia użyliśmy: lampki, ściany oraz sylwet i własnych rąk. Zabawa w teatr zawsze sprawia dzieciom dużo 

radości. Warto ją urozmaicić, tworząc teatr cieni. Przebieg: Kukiełki są łatwe do wykonania. Nie trzeba przykładać 

dużej wagi do ich wyglądu, ponieważ oglądać będziemy tylko ich cienie. Do wykonania sylwet potrzebne były:  

kartki, treski do picia, nożyczki i taśma klejąca. Na kartonie rysujemy kształt postaci i dokładnie go wycinamy.  

Następnie taśmą klejącą przyklejamy do niego rurkę. Do stworzenia sceny użyliśmy ściany. Ustawiamy lampkę tak, 

aby oświetlała sylwety od tyłu, czyli od tej strony, gdzie znajduje się osoba poruszająca nimi. 

 Wkrótce czekają nas kolejne ciekawe eksperymenty i doświadczenia.  

Opracowanie: mgr Joanna Żak 

nauczyciel przedszkola, nauczyciel zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 
 

 
 

 

Aktualności – ważne wydarzenia w przedszkolu 
 

„Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec,  

że najwyższa jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.  

Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania”  

Janusz Korczak 

Smakowite i zdrowe tygodnie warzywno - owocowe  

„Chcesz być zwinny jak wiewiórka? Chcesz być szybki jak zajączek? 

Chcesz być silny tak jak miś? Więc warzywa jedz od dziś! „ 

Dwa tygodnie, to dla nas dorosłych niewiele, ale dla dzieci jest to ogromna przestrzeń czasowa, którą w przedszkolu można  

bardzo ciekawie i pożytecznie zagospodarować. W tym czasie przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych poznawały wygląd, 

nazwy i smaki różnych warzyw i owoców, wykonały tematyczne prace plastyczne, uczyły się śpiewać piosenki, poznały wiersze 

oraz rozwiązywały z nimi związane zagadki. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach kucharskich – zdrowo i wesoło, które  

sprawiły im mnóstwo radości. Samodzielnie i z dużym zaangażowaniem zrobiły syrop z cebuli – naturalny syrop na  

przeziębienie, który ze smakiem skosztowały. W kolejnych dniach również nie zabrakło atrakcji, Milusińscy samodzielnie  

przygotowali sałatkę jarzynową oraz owocowe koreczki. Dzieci z wielką ochotą kroiły wszystkie warzywa i owoce w kostkę, 

doprawiały i mieszały a następnie bohatersko zjadały. 
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Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. To ważny dzień, który dla dzieci jest okazją do 

świętowania, zabawy i radości z bycia Przedszkolakiem. Dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie, śpiewie  

i tańcach. Nie zabrakło uśmiechu i radości oraz drobnych upominków. Było wesoło i kolorowo. Nasze Przedszkolaki 

przypomniały sobie również o swoich prawach, tak ważnych w życiu każdego człowieka, a także o obowiązkach, 

czyli kodeksie dobrego zachowania. Na zakończenie dnia  zerówkowicze wykonały order Super Przedszkolaka oraz 

liścik z życzeniem przypięty do kolorowego balonika, który wypuścili  do nieba, zaś maluchy wykonały z racji  

swojego święta wielki plakat a ich policzki zostały ozdobione wesołymi  buźkami i malunkami. 

Dzień Przedszkolaka był wspaniałym i radosnym wydarzeniem dla każdego dziecka. 

 

Głośne czytanie w przedszkolu 

Kiedy książka się otwiera, 

To w świat  bajek nas zabiera. 

Do pałacu piękna dróżka, 

Idzie nią dziś dobra wróżka. 

Wielki smok też ogniem zieje, 

Krasnoludek wciąż maleje. 

Duży, złoty lata ptak,  

bo to przecież bajek świat! 

Jak co roku, do wszystkich grup wiekowych  

przywędrowały starsze koleżanki, które pięknie 

czytały naszym przedszkolakom znane wiersze 

Jana Brzechwy. Spotkania odbyły się  

w sympatycznej i radosnej atmosferze. Dzieci  

z wielką uwagą wysłuchały czytanych wierszy, 

na koniec nagrodziły brawami czytające  

koleżanki i zaprosiły je na kolejne spotkania. 

Każdy przedszkolak  
dobrze wie, 

że kiedy wrzesień kończy się, 
od najmłodszego  
aż po starszaka 

wszyscy świętują  
Dzień Przedszkolaka  
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Dzień Chłopca 

Dzień Góralski 

19.09.2016r. W grupie Wisienek odbył się Dzień Góralski. Atmosfera była iście góralska,  dzieci poznały elementy 

stroju góralskiego. Atrakcyjne opowiadania i zabawy zapoznały Wisienki z tradycjami i krajobrazem góralskim. Przedszkolaki 

chętnie częstowały się też oscypkiem oraz korbaczami a także samodzielnie wykonały bransoletki z różnorodnych koralików. 

Z tej okazji składamy 

serdeczne życzenia 

wszystkim Chłopcom 

- tym dużym i tym małym 

30 września wszystkie przedszkolaki świętowały Dzień Chłopca. Był to dzień  

pełen atrakcji, nie zabrakło więc  wspólnych zabaw przy muzyce, uśmiechów na 

twarzach dzieci oraz słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Rodziców. 

Chłopcy z grupy Jagódek otrzymali też piękne uśmiechnięte kubeczki,  zaś  

w grupie Wisienek został przeprowadzony konkurs, w którym dziewczynki  

wybrały Misterów 2016: Strong, Foto, Uśmiechu, Elegancji, Pomysłów, Wisienek.  

I dzień Jesieni 
23.09.2016r. przedszkolaki z wszystkich grup uroczyście powitały Jesień. Tego dnia dzieci przyszły ubrane w piękne 

kolorowe stroje, które odzwierciedlały nową porę roku. Dzieci przyswoiły sobie wiadomości o rozpoczynającej się 

właśnie porze roku. Ten dzień obfitował różnorodnymi zabawami o tematyce jesiennej, dzieci poznały nowe  

piosenki,  były też wesołe tańce i wiersze. Wszyscy podziwiali przyniesione przez kolegów skarby jesieni, przeliczali 

je i segregowali. Zerówkowicze udali się na jesienne przedstawienie, na które zaprosili ich starsi koledzy z klas I-III, 

dzieci zostały też poczęstowane pysznymi jabłuszkami. 
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Spotkanie z Panem Policjantem 

W październiku w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Policjantem. 

Uczestniczyły w nim również młodsze dzieci. Pan Policjant przypomniał 

wszystkim ogólne zasady poruszania się po drogach z obowiązkowymi  

światełkami odblaskowymi, pokazał to również w formie praktycznej. Mówił 

o niebezpiecznych sytuacjach zagrażającym dzieciom, zarówno starszym jak i 

młodszym. Dzieci  z dużym zainteresowaniem słuchały jego rad i wskazówek 

oraz zadawały mnóstwo ciekawych pytań. Po spotkaniu w klasach grupy „0‖ 

otrzymały policyjne maskotki  

Dzień Dyni 
Nadszedł koniec jesiennych zbiorów, więc to najlepszy czas by ustanowić Dynię królową wszystkich warzyw.  

W dniu 28 października w grupie Wisienek obchodziliśmy „Dzień Dyni‖, w tym dniu dzieci z zapałem zabrały się 

do odkrywania "dyniowego wnętrza" i dyniowych konkurencji. Przedszkolaki za pomocą wszystkich zmysłów  

odkrywały i poznawały na różne sposoby walory zdrowej dyni. W tym dniu przyszły do przedszkola ubrane na  

pomarańczowo, co wprowadziło nas w miły nastrój od samego rana. Na zajęciach poznaliśmy szereg ciekawych  

informacji na temat wartości odżywczych oraz leczniczego działania dyni, potraw, jakie można wykonać  

z pomarańczowego warzywa, a także braliśmy udział w dyniowych konkurencjach. Uwieńczeniem tego dnia było 

zrobienie soku z dyni, marchewki, jabłka i kiwi wraz z jego degustacją, podczas której każda Wisienka stała się  

zuchem i zdecydowała się na spróbowanie zdrowego soku, pomimo wcześniejszej niechęci. 

Dumna z powodu złocistego brzuszka, 

pyszni się na zagonku w Twoim warzywniku. 

Z niej niegdyś wyczarowano dla Kopciuszka, 

złotą karetę ciągniętą przez konika.  

Wycieczka do teatru 

Dzieci z naszego Przedszkola uczestniczyły w bardzo wartościowej wycieczce do Teatru  w Wadowicach. Przed  

wyjazdem przedszkolaki zapoznały się z regulaminem wycieczki oraz zasadami prawidłowego zachowania się  

w teatrze. Wizyta na takim spektaklu była dla dzieci dużym przeżyciem. Przedszkolaki obejrzały spektakl pt: 

„Księga dżungli‖. Egzotyczna sceneria, kostiumy, efekty świetlne, muzyka to niewątpliwe atuty tego spektaklu.  

Dynamiczne tempo akcji poruszało wyobraźnię i intrygowało afrykańską kulturą. Przedszkolaki z wycieczki wróciły 

pełne  wrażeń i czekają na kolejny taki wyjazd.  
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Dzień Postaci z Bajek 
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie piątego listopada. Jest to święto  

wszystkich bajkowych postaci i dobry moment, aby przypomnieć sobie część z nich. Bajki towarzyszą nam od  

najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne prawdy życiowe. Wisienki w tym dniu przyniosły 

do przedszkole wiele rekwizytów z ulubionych bajek, które posłużyły nam do ciekawych zabaw. Dzieci miały za 

zadanie m.in..: dopasować rekwizyty do postaci bajkowych, samodzielnie wymyślić inne zakończenie bajek od  

znanych, odgadnąć wiele bajkowych zagadek, oddzieli groch od fasoli, ułożyć historyjkę obrazkową itp. Wszystkie 

przedszkolaki brały aktywny udział w zajęciach, za co zostali nagrodzenie dyplomami. 

Święto Niepodległości 

Dzieci od najmłodszych lat  znają i rozumieją słowo - Patriotyzm. 

Wiedzą, ze wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do  

ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, szacunku dla 

ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego  

kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie 

pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Dzieci młodsze 

Wszystkich Świętych 

4 listopada, klasy „0‖ wybrały się na cmentarz, aby uczcić pamięć tych którzy odeszli. Dzieci odwiedziły pomnik 

poświecony zmarłemu żołnierzowi oraz groby bliskich im zmarłych. W ciszy i zadumie zapaliły znicze i odmówiły 

krótką modlitwę.  

Dzień Tolerancji 

15 listopada obchodziliśmy w Przedszkolu  

Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Hasłem  

przewodnim naszej uroczystości było zdanie „Wszyscy 

jesteśmy wyjątkowi‖. Obchodząc ten dzień mieliśmy na 

celu kształcić u dzieci prawidłowe postawy społeczne,  

a w szczególności akceptację odmienności innych,  

poszanowanie cudzej godności i uwrażliwienie na  

uczucia innych. Dzieci brały udział w wielu zabawach, 

które w praktyczny sposób ukazały im trudności na  

jakie w codziennym życiu natrafiają np. osoby  

niepełnosprawne. 
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Dzień Pluszowego Misia 

Jak co roku, nasze przedszkolaki wzięły aktywny udział w Święcie Misia. W tym  

listopadowym dniu wszystkie dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione 

pluszaki, które towarzyszyły im podczas całego dnia. Na dzieci czekało wiele 

atrakcji, nauczyliśmy się piosenki o pluszowym misiu, nie zabrakło tańców,  

pląsów, zabaw matematycznych, zagadek o bajkowych przyjaciołach, quizu  

o misiach oraz pracy plastycznej. Maluchy otrzymały też Medal Przyjaciela  

Pluszowego Misia. Dzieci chętnie opowiadały o przytulankach oraz prezentowały 

ich historię. Kolejną niespodzianką był  teatrzyk kukiełkowy pt. „Miś‖  

przygotowany przez panią Stodolny. Milusińscy obejrzeli go z dużym  

zainteresowaniem i zachwytem w oczach. Następnym punktem tego atrakcyjnego 

dnia było czytanie bajki o Przygodach Kubusia Puchatka przez starsze koleżanki 

oraz opowieści Pani Bibliotekarki Marzeny Kozioł. Starsze dzieci przygotowały 

również poczęstunek dla swoich młodszych kolegów, był to pyszny miodzik  

i zdrowe marchewki.  

Bardzo dziękujemy Pani Stodolnej za zaangażowanie i pomoc. 

Andrzejki 

31-go listopada przedszkolaki z wszystkich grup zostały wprowadzone w atmosferę pełną andrzejkowych wróżb  

i czarów. Dzieci zostały zapoznane z historią tego święta i usłyszały wiele miłych przepowiedni dotyczących swojej 

przyszłości, m.in.: jaki zawód będą wykonywać, co wydarzy się w najbliższej przyszłości, poznały imię przyszłej 

żony/męża. Nie zabrakło również układania butów i przekłuwania serca. Ten niezwykły dzień na długo pozostanie  

w pamięci dzieci. Na miłe zakończenie Rodzice przygotowali dla wszystkich pyszny poczęstunek.  
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Dzień Praw Dziecka 
 

 

KONKURSY 

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Portret Pani Jesieni” 

Wizyta Św. Mikołaja 

Dnia 6 – go grudnia w naszym Przedszkolu powitaliśmy niezwykłego 

gościa – Św. Mikołaja! Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych  

z uśmiechem na twarzach pozowały do zdjęć na kolanach Miłego  

Gościa. Maluchy pięknie podziękowały za wspaniałe prezenty i obiecały, 

że będą bardzo grzeczne, czekając na kolejną wizytę Św. Mikołaja znów 

za rok.  

 

18 listopada zerówkowicze wspólnie ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami uczestniczyli w szkolnych  

obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Był to dzień kolorowy, radosny ale i wzbudzający refleksję nad 

wzajemnym poszanowaniem praw dzieci i dorosłych.  

Kolorowa ze mnie Pani, 

tutaj kosze mam z darami. 

Jabłka, gruszki i śliweczki, 

to są z sadu cukiereczki.  

I zgadnijcie teraz sami, 

jaka ze mnie dzisiaj Pani? 

Bo mój miesiąc to jest wrzesień, 

a ja jestem Pani Jesień. 

Nasze przedszkolaki z wielkim zapałem przystąpiły do udziału w ogólnopolskim  

konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 11 w Chełmie 

przy współudziale portalu edukacyjnego „Bliżej przedszkola‖. Cele konkursu było:  

rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, rozwijanie umiejętności  

wypowiadania się w różnych technikach plastycznych oraz prezentacja i popularyzacja 

dziecięcej twórczości plastycznej. Oceniano pomysłowość, estetykę, zgodność  

z tematem, ale przede wszystkim samodzielność wykonania prac. Konkurs  

rozstrzygnięto w dwóch kategoriach, co było niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ 

nadesłano do placówki ponad 800 prac. Nasze przedszkolaki nie znalazły się w gronie 

zwycięzców, ale otrzymały dyplomy potwierdzające swój udział w konkursie.  

Opracowanie:  

mgr Paulina Nowak, mgr Joanna Żak 
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„Piernikowe Święta”  

Wspólna zabawa w cukierników to niewątpliwie dobry pomysł na spędzenie z dziećmi przedświątecznego czasu. 

Zachęcamy do skorzystania z prostego przepisu na pierniczki, które mogą być wykonane nawet na ostatnią chwilę,  

a i tak będą pyszne, miękkie i aromatyczne.  

Składniki na około 55 pierniczków: 

300 g mąki pszennej 

100 g mąki żytniej pełnoziarnistej 

2 duże jajka 

130 g cukru pudru 

100 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego 

100 g łagodnego miodu np. akacjowego* 

1 łyżka przyprawy do piernika 

1 łyżka kakao 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

Wszystkie składniki wsypać do naczynia, wymieszać i wyrobić do otrzymania gładkiego ciasta (można mikserem). 

Ciasto może być klejące, ale nie dodawać mąki. Ciasto rozwałkować na grubość 4 mm (nie cieniej), podsypując je 

małą ilością mąki - tylko tyle, by ciasto nie kleiło się do stolnicy. Wykrawać różne kształty pierniczków. Układać je 

na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w niewielkich odstępach. Piec w temperaturze 180ºC przez około 8 - 10 

minut (długość pieczenia zależy od wielkości pierniczków, mniejsze pieczemy nawet krócej). Wyjąć, wystudzić na 

kratce. Dowolnie udekorować.  

* Miód o stałej konsystencji podgrzewamy w garnuszku. 

Smacznego 

Opracowanie: mgr  Katarzyna Simik 

           nauczyciel przedszkola 

Opracowanie:  

mgr Paulina Nowak, mgr Joanna Żak 

Międzygrupowy konkurs plastyczny pt. 

25 listopada w naszym przedszkolu odbył się uroczysty „Światowy Dzień 

Pluszowego Misia‖ z tej okazji przeprowadzono w każdej grupie konkurs 

plastyczny „Pluszowy miś‖. W konkursie wzięły udział wszystkie dzieci. Po 

skończeniu prac, zostały wyróżnione dzieci, na podstawie następujących  

kryteriów: dokładność, staranność, kreatywność.  

Dziękujemy wszystkim młodym artystom za piękne, kolorowe i pomysłowe 

prace, nagrodzonym gratulujemy !!! 
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Choinka ozdobiona samodzielnie wykonanymi ozdobami ma swój wyjątkowy urok. Zachęcajcie maluchy, by włączyły się 

ich przygotowywanie. Z niewielką pomocą z waszej strony, bez trudu wykonają choinkowego Rudolfa z korków po winie, 

bałwanki z kapsli, łańcuch z papierowych serduszek, oklejaną bombkę, czy zawieszkę z pokarmem dla ptaków. Tylko 

spójrzcie, jak łatwo się je robi!  

Łańcuch choinkowy z serduszek 

Łańcuch z serduszek może być ciekawą odmianą dla łańcucha z kółeczek, który obowiązkowo robią wszystkie dzieci w przed-

szkolach! Aby go wykonać, będziecie potrzebować kilkudziesięciu pasków kolorowego papieru (1x10 cm) i zszywacza.  

 

Zszyj ze sobą dwa paski papieru, wywiń, uformuj serce i połącz je na dole. Dołóż inne dwa paski i zszyj ze sobą. Potem znowu 

formuj serce, połącz na dole, dodaj dwa paski, szyj – i tak dalej... Łańcuch może być jednobarwny lub kolorowy.  

 

Efekt rewelacyjny!  
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 Kluczem do sukcesu jest dobra wymowa. Dzieci z wadą wymowy są bardziej lękliwe, trudniej im zabierać 

głos, często stają się mało asertywne, nie konkurują o lepsze stopnie lub wyższe stanowiska.  

Będąc rodzicami zadbajmy o własne dzieci i ich start. 

Bajeczka o Mikołaju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiedy nadszedł  6 grudnia w chacie Świętego Mikołaja od samego rana panował ruch i zamieszanie. Małe 

Elfy pakowały wielkie paczki, szeleściły zawijając prezenty w papier szsz…. Wiązały kokardy z wielkich szarf  

i ucinały ich końce nożyczkami ciach, ciach. Paczki wędrowały na podłogę wielkiego pokoju pac, pac, pac, czasem 

się nawet przewracały bum, bum. Nad wszystkim czuwał dobry Święty Mikołaj, śmiejąc się w głos ho, ho, ho! 

 Jednak i on dzisiaj miał mały problem, zgubił swoją czapkę z białym pomponem. Szukał jej wszędzie  

w szafkach w których skrzypiały drzwi iiiiiiiii…,w kuchni gdzie syczała gorąca woda sssssss…,a nawet w łazience, 

gdzie kapała woda z kranu kap, kap, kap. Niestety nigdzie jej nie było. Mikołaj rozłożył ręce i zawołał :o jej, 

jej!  Jak ja będę roznosić prezenty bez czapki, co powiedzą dzieci jak mnie zobaczą. Może nawet mnie nie poznają. 

Śniegu tyle na dworze uszy mi zmarzną brrrrrr…o jej, jej, jej ! Tak zamartwiał się, całkiem poważnie już  

przestraszony. 

 A tu przed chatą ustawiły się sanie zaprzężone w piękne, rosłe renifery. Błyszczą im w blasku śniegu  

kopytka błysk, błysk, kopią nimi w głębokim śniegu kop, kop, kop. Wielkie rogi uderzają o siebie stuk, stuk. Już  

sanie gotowe do drogi. Dzwoneczki dzwonią i wołają Mikołaja dzyń, dzyń, dzyń ! Mikołaj wsiadł do sanek szarpnął 

lejce i zawołał „Naprzód moje renifery wioooo !!!. Pędzi po niebie, rozganiając śniegowe chmurki  

wiuuuu…..Sypały się gwiazdki spod kopytek reniferów syp, syp…Jednak Mikołaj nie przestawał myśleć o swojej 

zgubie. Dotarł nad rozświetlone miasto. W tysiącach okien widać było buzie dzieci, które czekały na prezent od  

Mikołaja. Chuchały na  szyby w oknach chu, chu, chuch… i wypatrywały sań. 

 Święty Mikołaj sprawnie przeciskał się przez kominy i upychał prezenty przy kominkach, piecach  

i kaloryferach. Trochę bolały go czerwone od mrozu uszy. Wreszcie w ostatnim domu postanowił trochę wypocząć. 

Usiadł cichutko ciiiiii…….w fotelu w ciemnym salonie i nadsłuchiwał jak cieszą się dzieci w sąsiednim pokoju. Aż 

tu nagle jedno z nich zawołało ‖Mamo popatrz w moim pudełku jest czapka Świętego Mikołaja! Ktoś ją tutaj  

omyłkowo zapakował‖ Wszyscy teraz myśleli jak  można zwrócić Mikołajowi jego czapkę. ..I wymyślili, zrobią  

jemu prezent, zapakują w srebrzysty papier i położą koło komina ! .Hip,hip huraaa… ucieszyły się dzieci. Mama 

przyszyła Mikołajowi naderwany pompon szyj, szyj, uprasowała czapkę prasu, prasu, zawinęła w szeleszczący  

papier szszszsz….zawiązała kokardę i ucięła nadmiar tasiemki ciach, ciach. Teraz tylko należało położyć ją koło  

komina i czekać. A Mikołajowi, aż łzy pociekły z oczu kap, kap…tak cieszył się ,że odnalazł czapkę i ludzką  

życzliwość. 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
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Świąteczny Aniołek – ćwiczenia oddechowe 

Pokoloruj i wytnij aniołka. Przeciągnij nitkę 

na głowie aniołka, tak by powstała  

zawieszka. Trzymając za sznurek, dmuchaj 

na aniołka z całej siły. Zobacz, jak pięknie 

tańczy! Po skończonej zabawie możesz  

zawiesić go na choince. 

Opracowanie: mgr  Beata Kopacz 

           nauczyciel przedszkola, logopeda 
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KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

 Boże Narodzenie  

Większość z nas nie zaprzeczy temu, że okres Bożego Narodzenia to czas naprawdę magiczny. Jak wyglądają  

obchody Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii, jakie świąteczne zwyczaje są kultywowane w Londynie?  

 Adwent  

Podobnie jak w Polsce, Boże Narodzenie poprzedzają 4 tygodnie adwentu. W tym czasie zaczyna się wielkie  

odliczanie do świąt, które symbolizuje specjalny wieniec wykonany z ostrokrzewu i ozdobiony 4 świeczkami.  

Najczęściej 3 z nich są różowe, ostatnia purpurowa. To także okres kiedy w sklepach pojawiają się świąteczne  

ozdoby. Jednak w ostatnich latach takie ozdoby pojawiają się już nawet w pierwszej połowie października, a znane 

są przypadki sklepów, które sprzedawały bożonarodzeniowe dekoracje już w sierpniu!  

 Choinka  

Choinka na Trafalgar Square Również w Anglii trudno sobie wyobrazić Boże Narodzenia bez choinki. Dla  

większości rodzin, prawdziwe obchody świąt zaczynają się wraz z wyborem drzewka (chociaż w ostatnich latach 

Brytyjczycy coraz częściej decydują się na zakup sztucznej choinki) i przygotowywaniem dekoracji. 

Jedną z bardziej znanych choinek na świecie znajdziemy w Londynie. Co roku pojawia się ona na Trafalgar Square. 

Niewiele osób wie, że owo drzewko świąteczne jest ofiarowywane londyńczykom przez stolicę Norwegii - Oslo,  

w celu upamiętnienia i podziękowaniu za pomoc, jaką mieszkańcy Londynu zaoferowali norwegom podczas II  

wojny światowej. Pierwsze takie drzewko pojawiło się na Trafalgar Square w 1947 i owa tradycja jest utrzymywana 

do dzisiaj. Uroczyste oświetlenie tego dowodu przyjaźni brytyjsko-norweskiej odbywa się w pierwszy czwartek 

grudnia. Choinka na Trafalgar Square stanowi centralny punkt dla bożonarodzeniowych kolędników.  

W Anglii - mimo bardzo szerokiego wyboru gotowych dekoracji na choinkę, popularny jest zwyczaj, aby  

przygotowywać je własnoręcznie. Nieodłączną świąteczną dekoracją są również girlandy.  

 Jemioła / Misletoe  

Jemioła uchodzi za symbol życiodajne energii, płodności. Określana jest także rośliną pokoju. Świąteczny zwyczaj 

pocałunku pod jemiołą, który ma przynieść szczęście na cały rok - wywodzi się właśnie z Anglii!  

 Candy cane / Laska cukrowa  

Kojarzona głównie z USA, ale bardzo popularna także w Zjednoczonym Królestwie. Tradycyjnie taka laska ma  

czerwono-biały kolor i miętowy smak, jednak obecnie dostaniemy ją w różnych wariantach kolorystycznych  

i smakowych. Często zawiesza się ją jako ozdobę na gałązkach choinki.  

 Poinsettia / Gwiazda Betlejemska  

Roślina dekoracyjna związana z Bożym Narodzeniem. Podobnie jak laska cukrowa, kojarzona raczej z USA, ale  

pojawiająca się także w brytyjskich zwyczajach/symbolach świątecznych.  

 Świąteczna skarpeta / Christmas Sock / Christmas Stocking  

W Anglii, podobnie jak w wielu innych krajach, popularny jest zwyczaj wieszania (najczęściej przy kominku lub 

łóżku) specjalnej skarpetki, do której św. Mikołaj (w Anglii tzw. Father Christmas) wrzuca drobne upominki -  

oczywiście tylko dla grzecznych dzieci.  

            Christmas Cracker - Świąteczny Crackers  

Świąteczny "krakers" jest specjalną tubą, zapakowaną w taki sposób, że przypomina cukierek. Jednak nie służy do 

jedzenia. Po otwarciu znajdziemy tam drobny upominek - zazwyczaj jest nim papierowa korona lub dowcip  

umieszczony na niewielkim skrawku papieru. Oczywiście im droższy krakers, tym lepsze upominki. W tych  

z wyższej półki możemy znaleźć otwieracz do butelek, mały notesik, składane lusterko itp. Przy otwieraniu krakers 

wydaje charakterystyczny odgłos.  

            25 grudnia - Boże Narodzenie  

25 grudnia jest najważniejszych dniem świątecznym dla mieszkańców Anglii. To właśnie wtedy spożywa się coś  

w rodzaju naszej wigilii, która tutaj określana jest mianem Christmas Dinner. Brytyjczycy do stołu zasiadają  

zazwyczaj w godzinach popołudniowych a na ich stołach goszczą:   

 Pieczony indyk (podawany z nadzieniem bakaliowym) Ziemniaki (tradycyjnie pieczone, ale zdarzają się  
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Opracowanie: mgr Kinga Warzecha 

nauczyciel j. angielskiego  

również gotowane lub puree)  

 Warzywa - najczęściej brukselka  

i marchewka Sos z żurawiny lub  

porzeczki Sos chlebowy Świąteczne 

babeczki tzw. mince pies  

 Tzw. christmas pudding - który 

składa się z brandy, jaj, masła,  

przypraw korzennych, bakalii,  

suszonych moreli, itp. 

 Na świątecznym stole pojawiają się 

wspomniane wyżej Christmas  

Crackers.  

 

 Wishbone  

Brytyjską tradycją jest łamanie tzw. wishbone - jest to kość indyka, która kształtem przypomina literę Y. Osoba,  

która po przełamaniu będzie trzymała największą część kości, ma prawo do pomyślenia jednego życzenia.  
  

 Przemowa Królowej / The Queen's Speech  

W świąteczne popołudnie - o godzinie 3 - Królowa wygłasza świąteczną przemowę, która jest nadawana przez  

brytyjskie radio i telewizję.  

 Boxing Day - 26 grudnia  

Obchodzony 26 grudnia Boxing Day jest dniem wolnym od pracy. To dzień rozpoczęcia poświątecznych  

wyprzedaży oraz wydarzeń sportowych - szczególnie zmagań łowieckich. Boxing day spędza się zazwyczaj  

z rodziną grając w gry planszowe lub oglądając sport w telewizji. Dawniej 26 grudnia był dniem, kiedy bogaci  

wspomagali biednych darowizną. Obecnie właściciele większych firm, przygotowują i wręczają drobne upominki 

swoim pracownikom, a pozostałe osoby obdarowują np. gazeciarzy, śmieciarzy, mleczarzy, itp. W szkołach  

organizowane są zbiórki przedmiotów, które następnie zostają wysłane do najbardziej potrzebujących osób.  

Znajdź i zakreśl w diagramie wyrazy związane ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Po diagramie możesz poruszać się poziomo, pionowo oraz po skosie. 
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ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

 

 

Pomóż zwierzakom znaleźć drogę do ozdób choinkowych Spróbuj zaprowadzić prezenty pod choinkę 

Rozwiąż rebusy 
 

Poszczególne 

litery lub sylaby 

do odgadnięcia 

oddzielone są 

kropeczkami. 

Zagadki, to świetna zabawa dla dzieci na długie zimowe wieczory. Gdy za oknem śnieżno i mroźno,  

zachęcamy do wspólnego zgadywania w ciepłym pokoju. 

Kulig  
Po drodze zimowej  

pędzą silne konie, 

Ciągną wielkie sanie  

a na nich - wesoło! 

Chociaż śnieżek prószy,  

ludzie uśmiechnięci, 

Zaraz przy ognisku  

staną sobie wkoło. 
 

Mróz  
Gdy nadchodzi, wodę skuwa, 

Każdy czapkę wnet nasuwa, 

Śnieg jest sypki, jak ta mąka, 

Sople wiszą  

w wielkich strąkach! 
 

Choinka  
Drzewko to zawsze zielone, 

Na czas Gwiazdki  

wystrojone, 

Pod nim zaś  

Mikołaj Święty 

Pozostawił nam prezenty. 

Odwiedza dzieci, co obchodzą 

Gwiazdkę. 

 

 

 

Bombki choinkowe  
Choinkowe ozdoby 

Okrągłe jak słońce, 

Jak ono złociste 

I blaskiem świecące. 
 

Szron  
Siada na gałęziach 

Gdy mrozik przyciśnie, 

Jak ozdoby z cukru 

Mieni się srebrzyście. 
 

Iglo  
Oto domek Eskimosa, 

Biały domek z lodu. 

Choć w dotyku zimny, 

To nie wpuszcza chłodu! 
 

Święty Mikołaj  
W czerwonym płaszczu 

nocą się skrada 

I pod choinką prezenty 

składa. 

Ma długą brodę,  

czapkę i laskę, 

Odwiedza dzieci,  

co obchodzą Gwiazdkę.  

Czapka  
Kiedy mrozik szczypie, 

Kiedy śnieżek pada, 

Każdy ją natychmiast 

Na głowę zakłada. 
 

Szalik  
Na szyję zakładam, 

Gdy dopiecze zima, 

Owijam nim szyję, 

Kiedy mróz przytrzyma! 
 

Rękawiczki  
Gdy nas zima atakuje, 

Każdy z kieszeni wyjmuje, 

Raz - dwa na dłonie zakłada, 

Ręka w śnieg bez bólu wpada! 
 

Lód  
Mróz w niego zmieni  

każdą kroplę wody, 

Czy to jezioro, czy staw,  

czy kałuża, 

Czasem obleka z siłą mokre schody, 

Szansa na przewrócenie  

wtedy bardzo duża! 

Sanki  
Płozy, deski, sznurek, 

Podejdźmy pod górę! 

W dół szybko jak strzała, 

Zabawa wspaniała! 

 

Bałwan  
Ten śniegowy panicz 

Garnek ma na głowie, 

W miejscu nosa marchew, 

Ulepił go człowiek! 

 

Łyżwy  
Kiedy mróz nadejdzie srogi, 

Założymy je na nogi! 

Czeka na nas lodowisko, 

Uważajmy, bo tam ślisko!  

 

Śnieg  
Pada z nieba biały proch, 

Coś jak gwiazdki albo groch. 

Gdy napada po kolana, 

Ulepimy wnet bałwana!  
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Nauka pisania literek dla dzieci i szlaczki 

Opracowanie: mgr Paulina Nowak 

nauczyciel przedszkola 
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KOLOROWANKA DLA MILUSIŃSKICH 


