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Niech magiczna noc Wigilijnego 
Wieczoru przyniesie Wam spokój  

i radość.  
Niech każda chwila Świąt Bożego 
Narodzenia żyje własnym pięknem,  

A Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością  
i szczęściem.  

 
Najpiękniejszych Świąt Bożego 

Narodzenia niech spełniają się wszystkie 
Wasze marzenia.  
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SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.  

 

TE TRADYCJE I ZWYCZAJE POWINIENEŚ ZNAĆ! 

 

 WIGILIA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA to przede wszystkim 
wieczerza wigilijna. Tego wieczoru cała rodzina zasiada przy świątecznie 
nakrytym stole i celebruje nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Słowo 
"wigilia" pochodzi od łacińskiego "vigiliare" i oznacza "nocne czuwanie". 
Okres przed świętami to adwent (łac. adventus). W tradycji 
chrześcijańskiej chodzi o czas oczekiwania na powtórne przyjście 
Chrystusa. Trwa on od 23 do 28 dni, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę 
po uroczystości Chrystusa Króla. 
 

WOLNE MIEJSCE DLA NIESPODZIEWANEGO GOŚCIA Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, 
trzeba oczywiście zadbać o odpowiedni wystrój i nakrycia. Tych ostatnich powinno być o jedno więcej niż 
liczba gości. Po co dodatkowe miejsce przy świątecznym stole? Symbolizuje ono pamięć o tych, którzy nie 
mogą spędzić tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i tak, że przygotowywane jest z myślą o zmarłym 
członku rodziny.  
 

PIERWSZA GWIAZDKA Podług Pisma Świętego (Ewangelia wg św. Mateusza) to Gwiazda Betlejemska 
doprowadziła trzech króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do Betlejem. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci 
z niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - symbolizuje ona początek celebrowania świąt 
Bożego Narodzenia.  
 

CHOINKA Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Początkowo świąteczne 
drzewko nazywano hailekrystem. Zwyczaj jego zdobienia przyszedł do nas z Niemiec, choinki zaczęliśmy 
dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX. Choinkę powinno się ubierać dopiero 24 grudnia. Jej 
poszczególne elementy także mają swoją symbolikę: światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, 
ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to symbol węża-kusiciela, a jabłka - grzechu.  
 

LICZBA POTRAW - dlaczego dwanaście? Liczba dwanaście to tylko jedna z możliwych wersji. Według 
jednej z tradycji na świątecznym stole powinna znaleźć się nieparzysta liczba potraw, co zaprzeczałoby 
zwyczajowi, według którego symbolem jest liczba dwanaście. Aleksander Bruckner w słowniku 
etymologicznym języka polskiego pisał, że wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu potraw. 
Bogatsi, a więc przedstawiciele szlachty, przygotowywali na świąteczny stół dziewięć potraw, natomiast 
arystokraci - jedenaście. Siedem to symbol dni tygodnia, zaś dziewięć oznacza liczbę chórów anielskich. 
Liczba dwanaście okazała się wyjątkiem od reguły, jednak jej symbolika jest równie ważna - chodzi bowiem 
o dwunastu apostołów.  
 

Sianko pod obrusem Wedle jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy 
położyć garstkę siana. Jest ono symbolem żłobka, w którym leżało Dzieciątko Jezus. Domownicy mogą też 
spróbować wyciągnąć źdźbło siana spod obrusa. Ten, który wyciągnie najdłuższe, będzie cieszył się 
największym szczęściem i powodzeniem w nadchodzącym roku. 
 

DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM Zwyczaj ten pochodzi z początków XIX wieku. Dawniej oprócz tradycyjnych 
opłatków, wytwarzanych z przaśnego ciasta, chleba i wody, były również kolorowe opłatki. Tymi ostatnimi 
dzielono się ze zwierzętami. Kultywowanie tego zwyczaju miało je chronić od zapadania na rozmaite 
choroby. Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie, jest symbolem wyrażenia wdzięczności  
i znakiem przebaczenia dawnych win.  
 

ŚPIEWANIE KOLĘD Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd. Pierwsza 
polska kolęda pochodzi z roku 1424 - mowa tutaj o "Zdrów bądź królu anielski". Z XV wieku pochodzi 
również popularna "Anioł pasterzom mówił". Zbiory kolęd i pastorałek publikowano w książeczkach, 
zwanych kantyczkami. Najwięcej bożonarodzeniowych pieśni powstało na przełomie XVII i XVIII wieku. 
       Czytaj więcej: https://gazetawroclawska.pl/symbole-swiat-bozego-narodzenia-tradycje- 
                                                                       i-zwyczaje-ktore-kazdy-powinien-znac-lista/ar/9162576 

Czytaj%20więcej:%20https:/gazetawroclawska.pl/symbole-swiat-bozego-narodzenia-tradycje-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20i-zwyczaje-ktore-kazdy-powinien-znac-lista/ar/9162576
Czytaj%20więcej:%20https:/gazetawroclawska.pl/symbole-swiat-bozego-narodzenia-tradycje-%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20i-zwyczaje-ktore-kazdy-powinien-znac-lista/ar/9162576
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KĄCIK RODZICA 
 

Mamo, Tato chcę Ci powiedzieć… 

 
1. Złoszczę się, kiedy mi czegoś odmawiasz., ale przecież wiem doskonale, 

że nie wszystko mogę mieć. Czasem chcę wypróbować naszych 
wzajemnych granic. 

2. Kiedy jesteś słowny i konsekwentny czuję grunt pod nogami i oddycham głęboko, bo wiem, że 
jesteś przy mnie. 

3. Czasem zdarza się, że powiem, że Cię nienawidzę albo nie kocham. Nie o to mi chodzi, wtedy 
czegoś tak bardzo, bardzo chcę, a Ty mówisz, że nie mogę i nie wiem jak sobie inaczej z tym 
poradzić. 

4. Kiedy upominasz mnie przy kimś, to spalam się ze wstydu i Cię nie słucham. Twoje słowa będą 
miały dla mnie większe znaczenie, jeśli powiesz mi to spokojnie w cztery oczy. 

5. Pozwól mi doświadczać świata i sprawdzać, co już umiem, potrzebuję tego do rozwoju 
6. Przymknij czasem oko, kiedy popełniam błędy. Jeśli słyszę ciągle, że robię coś źle, to przestaje 

słuchać. 
7. Jak mi coś obiecujesz, to zawsze, ale to zawsze dotrzymuj słowa, mam świetną pamięć. Po co 

obiecywać, a potem tego nie robić? 
8. W tajemnicy Ci powiem – bądź konsekwentny, to taki kompas dla mnie mimo, że nie zawsze chcę 

iść tam, gdzie Ty, potrzebuję jednak granic. 
9. Ciesz się, kiedy Cię pytam o wszystko, daj mi się wypowiedzieć do końca – wtedy czuję się ważny  

i wiem, że mogę ci ufać. 
10. Ja też mam swoje strachy, tak jak Ty, prawda? Jestem jeszcze mały, więc wydają mi się jeszcze 

większe. Pomóż mi znaleźć na nie sposób, a nie umniejszaj ich wielkości. 
11. Uczysz mnie przepraszać innych, więc Ty też mnie przeproś, kiedy trzeba, proszę. Dzięki temu 

wiem, że to ma sens i że mnie kochasz.  
 

 opracowanie Agnieszka Jancewicz 

     

 

Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
 

      

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

Planowana tematyka 
tygodniowa:  Przysłowie na 
grudzień:" Mroźny grudzień, 
wiele śniegu, żyzny roczek 
będzie w biegu" 
 
Muchomorki w grudniu będą  
realizować  następującą 

tematykę: 
 

" ODWIEDZI NAS MIKOLAJ"  - będziemy 
pierwszy raz radośnie świętować  wizytę Mikołaja 
w naszym przedszkolu, rysować ” listy do 
Mikołaja, brać udział w zabawach i konkursach 
mikołajkowych. 

 "JUŻ PRZYSZŁA ZIMA" - przypomnimy jak 
odpowiednio ubierać  się w czasie zimy, 
będziemy wdrażać do samodzielnego ubierania 
się w szatni, zachęcać do częstego przebywania 
na świeżym powietrzu, eksperymentować ze 
śniegiem. 

 "ŚWIĘTA  TUŻ, TUŻ"  będziemy  utrwalać 
znajomość zwyczajów i tradycji związanych ze 
Świętami Bożego Narodzenia, przygotowywać 
dekoracje na choinkę 
 
 
Piosenka do nauki: „Mikołaj jedzie 
samochodem” 
 

I. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem, 
   bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną 
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pogodę. 
   Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj? 
   Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj? 
 
II. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku, 
    a prezenty dziś wiezie dzieciom w 
bagażniku. 
    Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj? 
    Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?  
 

Wiersz do nauki "Świeć choinko" 

Bardzo jasno świeć choinko, 
małym córkom, małym synkom 
dużym tatom, mamom bliskim 
świeć choinko wszystkim, wszystkim. 

 

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej 

atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w 

nadchodzącym nowym  roku  życzą 

 
 

Nauczycielki oddziału: 
Anna Stanisławiuk 

Małgorzata Andrejewicz 

 
 
 
 

ODDZIAŁ II SMERFY 

  
Zima oraz Święta Bożego Narodzenia zbliżają się 
do nas. Smerfy oczekują przybycia Świętego 
Mikołaja. W tym miesiącu czeka nas dużo 
atrakcji! 
 
I tydzień: CZEKAMY NA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
W pierwszym tygodniu rozmawiamy o Świętym 
Mikołaju. Wzbogacamy wiedzę na temat jego 
historii oraz tradycji mikołajkowych. Budzimy w 
Smerfach nastrój radości i oczekiwania na 
prezenty od Świętego Mikołaja. Wzmacniamy 
więzi grupowe oraz poczucie tożsamości 
społecznej. 
 
II tydzień: DBAMY O ZDROWIE 
W kolejnym tygodniu uświadamiamy Smerfom 
potrzebę hartowania ciała i jego znaczenie dla 

zachowania zdrowia. Propagujemy postawy 
prozdrowotne, dbanie o higienę, odpowiednie 
odżywianie się oraz potrzebę ruchu. 
Zapoznajemy dzieci z pracą pielęgniarki. 
Uwrażliwiamy na potrzeby chorych.  
 
III tydzień: ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ... 
W tym tygodniu wzbogacamy wiedzę na temat 
zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia. Rozwijamy pamięć i 
umiejętności wypowiadania się. Ponadto 
utrwalamy pojęcia matematyczne dotyczące 
położenia przedmiotów i doskonalimy 
umiejętności przeliczania.  
 
W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 
Miła i przyjazna atmosfera świąteczna nas nie 
opuszcza. Rozmawiamy o prezentach pod 
choinką oraz nadchodzącym Nowym Roku. 
Poszerzamy wiedzę na temat cykliczności pór 
roku oraz miesięcy. Rozwijamy koordynację 
wzrokowo-słuchowo-ruchową.   

Nauczycielki oddziału: 
Agnieszka Jancewicz 

Barbara Ziuzia 
 

Piosenka do nauki : „Siedem reniferów” -  
Śpiewające Brzdące 

Saneczkami, saneczkami  
latam w górę, w dół  
i szybuję pod chmurami  
dzieląc je na pół.  
 
Bo mam odważnych siedem reniferów,  
one prowadzą zaprzęg mój.  
Z nimi przyjemnie jest tak latać  
i góra dół i góra dół i góra dół. x2 
 
Dzwoneczkami, dzwoneczkami  
brzęczę dzyń, dzyń, dzyń.  
No i pędzę pod gwiazdami,  
a mój zaprzęg lśni.  
 
Bo mam odważnych siedem reniferów                                                                                                     
one prowadzą zaprzęg mój                                                                                                                                                         
Z nimi przyjemnie jest tak latać  
i góra dół i góra dół i góra dół. x2 
 

Wiersz do nauki:  „Na spacerek wychodzimy” 

autorki: E. Piątkowska i A. Orudziej 

Zdejmij kapcie, buty włóż,                                                                                                                     
Potem schowaj goły brzuch,                                                                                                                          
Chwyć za kurtkę, rączki włóż,                                                                                                                            
Teraz zapnij no i już.                                                                                                                             
Szalik, czapka, rękawiczki,                                                                                                                        
i już można wyjść za drzwiczki. 



6 NASZA GAZETKA 4 (175)  GRUDZIEŃ 2018R.  

 

 
Gdy z podwórka już wracamy,                                                                                                                           
rękawiczki z rąk ściągamy.                                                                                                                                  
Później szalik i czapeczkę,                                                                                                                             
schowaj szybko na półeczkę.                                                                                                                                      
A kurteczkę rozpinamy,                                                                                                                                            
na wieszaczek ją wieszamy,                                                                                                                                       
zdejmij buty, kapcie włóż                                                                                                                                     
i myć rączki ruszaj już.   

 

 

 

ODDZIAŁ III BULINKI 

 
Zaczyna się  zima, w naszej grupie 
będą realizowane następujące 
tematy:  
I tydzień:  Imieniny Mikołaja  
II tydzień: Dbamy o zdrowie zimą- 
kino w przedszkolu  
 III tydzień: Idą święta   

IV  tydzień: Święta w moim domu  
W pierwszym tygodniu   będziemy  obchodzić 
imieniny Świętego Mikołaja oraz porozmawiamy  
o tym jak wyglądał świat przed milionami lat. 
Dzieci wezmą udział w ogólno przedszkolnej 
uroczystości Mikołajkowej -6 grudnia- 
kultywowanie polskich tradycji.  Wprowadzimy 
dzieci w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni 
lat. Podczas zajęć dzieci będą wzbogacać wiedzę 
na temat czasów prehistorycznych, będą 
poznawać historię węgla i pracy górnika. Dzieci 
Będą miały okazję podzielić się swoją wiedzą na 
temat dinozaurów. 
W drugim tygodniu będziemy rozmawiać o  tym 
jak dbać o zdrowie zimą . Przedszkolaki obejrzą 
film „Przyjaciele w organizmie człowiek” w kinie 
sferycznym, które będzie gościć w naszym 
przedszkolu. Dzieci będą miały okazję poznać 
nowy rodzaj kina. Podczas spacerów i zabaw w 
ogrodzie dzieci będą obserwowały zmiany 
występujące w przyrodzie zimą. Zwrócimy uwagę 
dzieci  na konsekwencje niewłaściwego ubierania 
się w stosunku do warunków pogodowych oraz  
poznają  czynniki  warunkujące zdrowie: ruch 
dieta, higiena.   
W trzecimi  i czwartym tygodniu będziemy 
realizować tematykę świąteczną. Dzieci będą   
poznawać tradycje związane ze świętami Bożego 
Narodzenia, rozwijając   umiejętność  
wypowiadania się na określony temat. Będziemy 
rozmawiać o  tradycyjnych potrawach  wigilijnych. 
Śpiewając kolędy ubierzemy w naszej Sali 

choinkę. Dzieci będą opowiadały jak wyglądają 
święta w ich domach. Przedszkolaki obejrzą 
przedstawienie Bożonarodzeniowe- „Jasełka” 
oraz podzielą się opłatkiem składając sobie 
życzenia świąteczne.  
 
W grudniu  planujemy następujące wyjścia z 
przedszkola: 

 Wycieczka do Biblioteki  

 Udział w uroczystości ogólnoprzedszkolnej 

„Imieniny Mikołaja”- 6 grudnia  

 Kiermasz Bożonarodzeniowy 10-11 grudnia  

 Jasełka w przedszkolu – 19 grudnia  

Nauczycielki oddziału : 
Barbara Duda  

Marzena Makowiecka  
Iwona Dąbrowska 

 
Piosenka do nauki: 
„Idą święta” 
 

I. Na dworze śnieg już spadł 
Na dworze szczypie mróz 
A w domu ciepło tak 
Bo święta przyszły już. 
 
Ref: Biały opłatek na stole 
I potraw świątecznych dwanaście, 
Dzisiaj gwiazdka na niebie 
Dla wszystkich świeci jaśniej. 
Płyną świąteczne życzenia 
W mroźny zimowy świat 
A pod choinką prezenty 
To piękny radosny czas. 
   
II. Choinka błyszczy, lśni 
Tysiącem różnych barw 
Migocze w świetle świec 
I pachnie tak jak las.  
 
Ref: Biały opłatek… 

 
Wiersz do nauki 
„Pracowita zima” K. Datkun-Czerniak 
 
Zima, zima biała 
Drogi zasypała. 
Z chmury śnieg prószy, 
 mróz szczypie w uszy. 
Wszystko ubielone, 
Śniegiem przyprószone. 
Lód lśni już na rzekach 
A zima narzeka: 
-Tyle pracy jeszcze mam!  
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Czy ja sobie radę dam? 
Gdy już wszystko pobieliła 
Wodę w rzekach zamroziła 
Zaprosiła dzieci w koło: 
- Śniegiem bawcie się wesoło! 
Zróbcie śnieżki i bałwanki 
I na górkę! I na sanki! 
Rzekła jeszcze: 
- I niech każdy z was pamięta 
Najważniejsza w zimie sprawa 
To bezpieczna jest zabawa.  
 
 
 

ODDZIAŁ IV MUMINKI 

   
Grupa IV w grudniu będzie 

realizować następującą 
tematykę: 
I tydzień - 
Mikołajkowo… 
zimowo… - w tym 

tygodniu postaramy się omówić wybrane zjawiska 
atmosferyczne, miejmy nadzieję, że pogoda 
będzie sprzyjać; oczywiście nie zabraknie tematu 
Mikołajek i oczekiwaniu na nie. W tym tygodniu 
kończymy też przygotowywać  nasze 
własnoręcznie wykonane ozdoby na Kiermasz 
Bożonarodzeniowy 
II tydzień - Moje zdrowie i bezpieczeństwo - 
przyjrzymy się temu, co sprzyja a co zagraża 
zdrowiu, pracy lekarza i pielęgniarki, wspólnie z 
panią Wiesią - naszą szefową kuchni wykonamy 
sałatkę i jeszcze raz udamy się do kuchni 
przedszkolnej, by przyjrzeć się pracy kucharza 
oraz będziemy brać udział w seansie o tematyce 
zdrowotnej kina sferycznego 
III-IV tydzień - Święta Bożego Narodzenia -  w 
tym tygodniu poznamy zwyczaje świąteczne, 
ubierzemy grupową choinkę,  będziemy brać 
udział w Jasełkach w wykonaniu starszaków, 
mamy zamiar zrobić pierniczki  oraz śpiewać, 
tańczyć  i hasać w oczekiwaniu na święta 
 
Podziękowania  
Bardzo dziękujemy Marysi, Kasi, Mikołajowi oraz 
ich rodzicom i dziadkom za przyniesienie 
ciekawych eksponatów na wystawę ,,Wspomnień 
czar” 

Nauczycielki oddział: 
Beata Mioduszewska 

Anna Marciniak 

 
Prezent dla Mikołaja 
D. Gellner 
 

A ja się bardzo, bardzo postaram 
I zrobię prezent dla Mikołaja: 
Zrobię mu szalik piękny i nowy 
Żeby go nosił w noce zimowe 
I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy 
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć 
Niech się ucieszy Mikołaj Święty 
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty 
 
 
Przyjedź do nas Mikołaju  
 
1. Kiedy za oknami w śniegu zasną drzewa,  
kiedy nad polami wiatr o zimie śpiewa 
 
Ref.: Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju 
Z workiem jak to niebo 
Przywieź radość i zabawki i zabawki 
Dla nas dla każdego 
 
Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju na saniach 
srebrzystych 
Niech ci gwiazdy drogę wskażą, drogę wskażą 
Gdzie czekamy wszyscy, gdzie czekamy 
wszyscy  
 
2. Usiądź pod choinką, porozmawiaj z nami 
i tak, jak się śniło obdziel podarkami.  
 
 
 

ODDZIAŁ V KACPERKI 

 

 „Świat sprzed lat” –  
Ten tydzień poświęcimy 
technice: zapoznamy dzieci 
z jej rozwojem na 

przestrzeni wieków. Będziemy podejmować próby 
oceniania funkcjonalności wybranych 
przedmiotów. Ponadto: będziemy doskonalić 
umiejętności klasyfikowania i tworzenia zbiorów;  
rozwijać wyobraźnię; uczyć się wyrażania emocji 
za pomocą mimiki, gestów i ekspresji ruchowej; 
 

 „Jak zimą harcować, żeby nie chorować?” 
– Czas jesiennej słoty i szarugi, a także mroźnej 
zimy, niesie ze sobą wiele zagrożeń, przede 
wszystkim dla naszego zdrowia. Jak się 
zabezpieczyć przed chorobami? Jak działają 
wirusy i bakterie? W tym tygodniu dużo uwagi 
poświęcimy własnemu ciału, a pomóc ma nam w 
tym zaproszone do przedszkola kino sferyczne. 
 

 „Świąteczne smaki i zapachy” –  to temat, 
który ma nas przygotować do Świąt Bożego 
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Narodzenia: przybliżyć tradycję, ukazać bogactwo 
polskiej kuchni, zachęcić do aktywnego udziału w 
świątecznych przygotowaniach. W tym tygodniu 
czeka nas również premierowy występ: 19 
grudnia cała społeczność przedszkolna 
zgromadzi się w Sali Gumisiów, by podziwiać 
przygotowane przez nich „Jasełka”, a później 
spotkać się z Mikołajem; 
 
 „Opowieści zimowego nieba” – nie będą 
dla nas nowością, ponieważ już podróżowaliśmy 
w kosmosie i wiemy, jak tam jest  Znany 
dzieciom temat rozszerzymy o nowe pojęcia, 
utrwalimy posiadaną wiedzę i wykorzystamy ją w 
zabawie.  

 

DZIĘKUJEMY : 
 - Pani Faszczewskiej  za papier do 
rysowania dla dzieci; wszystkim rodzicom 
aktywnie włączającym się w zbiórkę 
surowców wtórnych; 

Nauczycielki oddziału: 
Barbara Wróblewska 
Maria Borowik 
 

WIERSZ  DO  NAUKI:   
 „WIECZÓR WIGILIJNY” T. Kubiak 

 
Biały obrus lśni na stole, 
pod obrusem siano. 
Płoną świeczki na choince 
co tu przyszła na noc. 
 
Na talerzu kluski z makiem, 
karp jak księżyc srebrny. 
Zasiadają wokół stołu 
dziadek z babcią, krewni. 
 
Już się z sobą podzielili 
opłatkiem rodzice. 
Już złożyli wszyscy wszystkim 
moc serdecznych życzeń. 
 
PIOSENKA  DO  NAUKI: 
 „ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA” 
 
 
1. Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat  
  pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr. 
  Biegnij koniu wrony przez uśpiony las 
  my wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak: 
 
Ref.  
Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań 
co za radość, gdy saniami można jechać w dal  
gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki 
sań  

a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. 
 
2. Biegniesz biała drogo nie wiadomo jak, 
  nie ma tu nikogo kto by znaczył ślad. 
  Tylko nasze sanie, tylko szybki koń 
  tylko gwiazdy roześmiane i piosenki ton.  

          
 

ODDZIAL VI GUMISIE 

 
Tematy zabaw i rozmów  
w grupie Gumisiów w grudniu : 
Dawno, dawno temu-dzieci  
w oparciu o ilustracje, wiersze, 
opowiadania dostrzegają 
rozwój techniki na przestrzeni 

wieków  oraz rzeczy, które są niezmienne, mimo 
upływającego czasu- np. coroczne spotkania  
z Mikołajem  w grudniu 
-Zimowo i  zdrowo- Gumisie utrwalają zasady 
dbania o własne zdrowie. Zdobywają wiedzę na 
temat funkcjonowania ludzkiego organizmu/ 
między innymi poprzez udział  w seansie kina 
sferycznego „Przyjaciele w organizmie człowieka” 
Święta tuż,tuż- dzieci radośnie przeżywają 
przedświąteczny czas, kultywują tradycje 
związane z Bożym Narodzeniem. 
W mojej rodzince- dzieci dostrzegają ważną rolę 
rodziny w życiu każdego z nas. Uczą się cenić 
wartości : miłość, przyjaźń, dobro, odwaga. 
 

Nauczycielki oddziału: 
Halina Rygorczuk 

Krystyna Lenczewska 

 
Piosenka do nauki: 
List do zimy 
Znowu dzisiaj spadł biały śnieg 
całkiem biały puch. 
Zawirował i powóz zimy 
szybko wprawił w ruch. 
A my tego białego śniegu mamy już dość! 
Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś. 
 
Ref: Szanowna zimo, to nasze prośby: 
by śnieg niebieski był i miał czekolady smak 
i by go można zjadać jak lody 
i by tych lodów nigdy nam nie było brak 
A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty 
to żeby miał smak cukrowej waty 
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Wiersz do nauki: 
,,Bałwan” F. Klimek  
   
Na podwórku bałwan stał  
Który dużą głowę miał  
Oczka – czarne, dwa węgielki  
Nos z marchewki nie za wielki…  
I tak sobie stał  
   
Kiedy ktoś się zimna bał  
To się bałwan z niego śmiał  
Bo gdy wkoło zimno było  
Jemu właśnie było miło  

Gdy na mrozie stał  
   
Chociaż dużą głowę miał  
To się bałwan trochę bał  
Że gdy przyjdą dni gorące  
To mu głowę stopi słońce  
Gdy tak będzie stał  
   
A że o swą głowę dbał  
Pewnie nocy bałwan wstał  
I ułożył się na śniegu  
I poturlał się na biegun  
Dobry pomysł miał?  
 

                                                
MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA  

 
W grudniowym numerze gazetki kolejne 2 zadania  z całorocznego konkursu  

MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA. 
Po samodzielnym wykonaniu zdań przez dziecko ( przy minimalnym udziale rodzica 

ograniczającego się do przeczytania i wyjaśnienia poleceń ) kartę przynosimy do 
nauczyciela oddziału celem potwierdzenia prawidłowości wykonania zadania 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Opłaty za przedszkole należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca 
informację o wysokości opłat mogą Państwo pobrać poprzez : 
PANEL RODZICA: https:/panel126.stoperek.pl  
posługując się adresem mail oraz otrzymanym numerem PIN 
 

 Wpłaty na organizację imprez, uroczystości , teatrzyki, upominki i nagrody itp.. oraz wsparcie 
potrzeb przedszkola 2018/2019 – w wysokoci180,00 zł za rok szkolny.  

płatne w całości lub w częściach 
drugie/trzecie dziecko z rodziny w przedszkolu – 140,00 zł. 
terminy wpłat: 
 
I wpłata -  do końca XI /2018– 100,00 zł. 
II wpłata– do końca I/2019 – 40,00 zł. 
III wpłata – do końca III/2019 – 40,00 zł.  

ZMIANA KONTA BANKOWEGO 
Powyższą należności wpłacamy na konto bankowe Rady Rodziców  

 

 20 2490 0005 0000 4530 2797 4134 
WPŁATY dokonane na poprzednie konto zostały przeksięgowane na aktualne konto  
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JĘZYK ANGIELSKI – lektor  EWA BATNIKIEWICZ
 
 

 

 

W GRUDNIU 
 
Grupy III, IV, V, VI: 
 

 Poznają słownictwo opisujące Boże 
Narodzenie  oraz nową  piosenkę: 
 

 
 
Twinkle, twinkle little star 

Merry Christmas everyone!   

Baubles on the Christmas tree,   

Presents here and there for me.  

Twinkle, twinkle little star  

Merry Christmas everyone!  

Twinkle, twinkle little star,   

Merry Christmas everyone!  

Reindeer pulling Santa's Leigh 

Bells are ringing on the way.   

Twinkle, twinkle little star 

Merry Christmas everyone 

 

 Nazwy ubrań: 

Santa Claus – Święty Mikołaj  

presents - prezenty 

stocking – skarpety 

Christmas Tree – choinka 

Christmas - Boże Narodzenie 

chimney – komin 

Happy New Year – Szczęśliwego 

Nowego Roku 

bauble – bombka 

star – gwiazda 

reindeer – renifer 

 

Grupy I, II: 

 Utrwalają słownictwo związane ze 

Świętami Bożego Narodzenia: 

Christmas – Boże Narodzenie 

Santa Claus - Święty Mikołaj 

Christmas Tree - choinka 

presents – prezenty 

stocking – skarpeta  

star – gwiazda 

 

Poznają nową piosenkę: 

We wish you a Merry Christmas  

We wish you a Merry Christmas  

We wish you a Merry Christmas and a 

Happy New Year.  

Good tidings we bring to you and your kin  

Good tidings for Christmas and a Happy 

New Year.  

 

 Poznają wierszyk związany z choinką: 

 

Green baubles, yellow baubles,  

Put them on the Christmas tree!  

Orange baubles, blue baubles,  

Put them on the Christmas tree!  

Red baubles, white baubles,  

Put them on the Christmas tree! 
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W REPORTERSKIM SKRÓCIE 
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W hołdzie bohaterom BULINKI NA CMENTARZU WOJSKOWYM 
 

09.11.2018r. Patriotyczne śpiewanie REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ 
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KALENDARZ – WYDARZENIA GRUDZIEŃ 2018r. 
 

 
06.12.2018r. – IMIENINY MIKOŁAJA 
 

Dnia 6 grudnia ( czwartek) w przedszkolu odbędzie się impreza ogólno-przedszkolna-  
„IMIENINY MIKOŁAJA” 

Prosimy o ubranie dzieci ( w miarę możliwości) na czerwono. Mile widziane akcesoria takie jak czapeczki, 
rogi renifera itd.                                                                                                        Prowadzące Małgosia i Basia  

 

10-11.12.2018r. KIERMASZ BOZONARODZENIOWY 
13.11.2018r. od godz. 9.00 – seans kina sferycznego w ramach projektu „Przedszkolaki odkrywają świat” 
19.12.2018r. – godz. 9.30 – Spotkanie Bożonarodzeniowe dzieci ( jasełka, opłatek, Mikołaj) 
     - godz. 15.30 – Jasełka dla rodziców 
         
 
Wszystkie uroczystości są uświetniane nagrodami , upominkami zakupionymi z funduszy rodziców 

 
 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: red.  naczelny  Marzena  Makowiecka, artykuły  z  życia grup piszą : Barbara Wróblewska, 
Maria Borowik, Anna Stanisławiuk, Małgorzata Andrejewicz, Beata Mioduszewska, Anna Marciniak, Barbara Duda, 
Iwona Dąbrowska, Halina Rygorczuk, Krystyna Lenczewska, Agnieszka Jancewicz, Barbara Ziuzia 

Dzieci z Kacperków Do AKCENTU 
ZOO zaniosły 32 kg żołędzi 

Dzień Małego Odkrywcy 


