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Warto przeczytać

 Sposób na nudę w domu- kącik rodzica 

 Widomości z grup 

 Przedszkolne wydarzenia w STYCZNIU

 

Nasza gazetka 
 

     

 
 
 
 

KĄCIK RODZICA 
 

Sposób na nudę w domu 

 

 „Mamooo nudzę się” - ile razy to słyszymy w ciągu dnia?!  

 Nuda raczej wszystkim źle się kojarzy. A szkoda, bo przecież oznacza świetną 

szansę na zrobienie czegoś niespodziewanego. Oto 50 pomysłów na zabawę: 

 

 

 

1. Upiec i ozdobić ciasteczka 

2. Pobawić się w teatrzyk 

3. Zrobić pokaz mody 

4. Zrobić karmnik dla ptaków 

5. Układać puzzle 

6. Zrobić sobie sesję fotograficzną z 

gadżetami 

7. Stworzyć własną grę planszową 

8. Zbudować namiot z kocy i poduszek 

9. Czytać książki 

10. Bawić się w kalambury 

11. Bawić się w ciepło/zimno 

12. Wydrukować kolorowanki z Internetu 

13. Bawić się w sklep 

14. Ugotować razem obiad, wspólnie 

zaplanować menu 

15. Zrobić pyszny, kolorowy deser 

16. Zrobić seans filmowo-bajkowy z 

popcornem 

17. Ułożyć zamek z klocków 

18. Zrobić samodzielnie piasek kinetyczny 

19. Zrobić samodzielnie instrumenty i urządzić 

koncert 

20. Zrobić list – wycinankę ze starych gazet 

21. Zrobić figurki z warzyw, a potem je 

schrupać 

22. Zrobić frytki z jabłek 

23. Zagrać w zgadywanie smaków 

24. Zrobić konkurs na największą wieżę z 

klocków 

25. Zasadzić kiełki/fasolę na parapecie i 

obserwować jej wzrost 

26. Nagrywać filmiki w aplikacji Boomerang – 

mega frajda dla dzieci 
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27. Bawić się w restaurację 

28. Malować obrazki na płaskich kamieniach 

29. Zrobić wspólnie drzewo genealogiczne 

30. Uszyć prostą zabawkę lub poduszkę 

31. Robić kukiełki ze skarpetek, rękawiczek 

32. Origami 

33. Zrobić pidżama party 

34. Podchody w domu 

35. Zabawa w ciuciubabkę 

36. Zrobić piknik w domu 

37. Zgadywanki z zasłoniętymi oczami „Co to 

za przedmiot?” 

38. Tor przeszkód 

39. Robić proste eksperymenty naukowe 

40. Zabawa w szpital 

41. Zabawa w fryzjera/kosmetyczkę 

42. Stworzyć tablicę manipulacyjną 

43. Zagrać w kręgle plastikowymi kubeczkami 

44. Odrysować cienie 

45. Zrobić bańki mydlane 

46. Zrobić domek lub samochód z wielkiego 

kartonowego pudła 

47. Zrobić biżuterię, np. z koralików, 

makaronu 

48. Zrobić wspólnie pizzę 

49. Bawić się w karaoke 

50. Zabawy z masie solnej lub masie 

porcelanowej 
 

 opracowanie Agnieszka Jancewicz

 
 

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.  

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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  KOLOROWANKA 

 

kolorowanka pochodzi z serwisu www.miastodzieci.pl 
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Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
 

      

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

 

W styczniu będziemy : 
- uczestniczyć w balu 
karnawałowym w Spodkach 
- wykonywać maski 
karnawałowe 
- rozmawiać o tym, że należy 

szanować osoby starsze  
- przygotowywać prezenty dla babci i dziadka 
- rozmawiać o właściwym zachowaniu się 
podczas uroczystości 
- zapoznawać dzieci z zawodem lekarza 
-  przełamywać lęk dzieci przed lekarzem 
-  zachęcać do dbałości o zdrowie poprzez 
wyrabianie nawyków higienicznych i dbałość o 
czystość 
-rozmawiać o konieczności dokarmiania ptaków 
zimą  
- zachęcać do pomagania ptakom w okresie 
zimowym 
-zapoznawać dzieci z nazwami i wyglądem 
wybranych ptaków, które można spotkać w 
najbliższym środowisku przyrodniczym (wróbel, 
sikorka, gil) 
 
Planowana tematyka tygodniowa: 

 Dzień i noc 

 Karnawał 

 Świętujemy Dzień Babci i Dziadka 

 Dbamy o zdrowie 

 Zwierzęta zimą 
 

Rodzicom dziękujemy za: 

 Pani A. Iwaniuk za przygotowanie wafli na 
„Andrzejki” 

 Panu P. Dąbrowskiemu za uatrakcyjnienie 
imprezy przedszkolnej „Mikołajki” 

 Pani A. Pietrucha za kalendarze 

 Pani M. Bielskiej za kalendarze 

 Pani B. Trochimiuk za pomoc w sprzedaży 
ozdób bożonarodzeniowych na kiermaszu 

 Panu M. Misiejuk za pomoc w sprzedaży 
ozdób bożonarodzeniowych na kiermaszu 

 
Nauczycielki oddziału: 

Anna Stanisławiuk 
Małgorzata Andrejewicz 

 
Piosenka do nauki: „Babciu, droga babciu…” 
Babciu, droga babciu, powiedz mi, 
Czy potrafisz zrobić to, co my? 

My klaszczemy – raz, dwa, trzy 
Teraz babciu zrób to Ty! 
 
Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, 
Czy potrafisz zrobić to, co my? 
My tupiemy– raz, dwa, trzy! 
Teraz dziadku zrób to Ty! 
 
Babciu, droga babciu, powiedz mi, 
Czy potrafisz zrobić to, co my? 
My skaczemy – raz, dwa, trzy 
Teraz babciu podskocz Ty! 
 
Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, 
Czy potrafisz zrobić to, co my? 
My całuski ślemy Ci 
Teraz dziadku zrób to Ty! 
 
Wiersz do nauki: „Ptasia stołówka” B. Forma 
Przyleciała chuda wrona 
i stado wróbelków. 
Stuku, puku w okieneczko 
pod rzędem sopelków. 
Mamo, mamo, daj mi kaszy, 
okruszków, słoninki. 
Zrobię zaraz stołóweczkę 
dla ptasiej rodzinki. 
Już za oknem jest wesoło, 
a dziobków stukanie 
Mówi: stuk, puk, 
dziękujemy i tobie i mamie. 
 
 

ODDZIAŁ II SMERFY 

  
 

Witamy wszystkich, małych i dużych, w Nowym 

Roku 2019. Jak ten czas szybko leci… 

Pierwszy tydzień – Witaj Nowy Roku 

Zwracamy uwagę na rytmiczność  

w następstwach dnia i nocy, pór roku, dni 

tygodnia. Ugi Poznajemy różne rodzaje zegarów 

oraz sposobów pomiaru czasu.  
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Drugi tydzień – My się zimy nie boimy 

Rozwijamy znajomość różnych zabaw i sportów 

zimowych, zwracamy uwagę na bezpieczeństwo 

podczas zabaw na podwórku oraz doskonalimy 

umiejętność wypowiadania się na podany temat, 

budowania dłuższych wypowiedzi. Wybieramy się 

także na bal karnawałowy, szykuje się świetna 

zabawa. 

Trzeci tydzień – Niech nam żyją sto lat 

Rozwijamy umiejętność współdziałania w grupie, 

kształtujemy aktywność twórczą dzieci oraz 

przygotowujemy się do wielkiej uroczystości w 

naszej grupie z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Zapraszamy naszych kochanych gości 15 

stycznia o godz. 15.30.  

Czwarty/piąty tydzień – Ferie w przedszkolu i 

Nie ma czasu na nudę 

Zachęcamy dzieci do aktywnego spędzania 
czasu wolnego, rozwijamy umiejętność 
współdziałania i współpracy w grupie, 
kształtujemy ekspresję twórczą dzieci oraz 
doskonalimy sprawności manualne dzieci. Ferie 
w przedszkolu także mogą być fajne. 

 
 Nauczycielki oddziału: 

Agnieszka Jancewicz 
Barbara Ziuzia 

 

Wiersz do nauki – „Dla Babci i Dziadziusia” 

 W. Chotomska 

 

Dla kogo ta laurka, 

W słońcu, zieleni, chmurkach? 

Dla kogo każda wnuczka, 

Dla kogo każdy wnuczek, 

Maluje dzisiaj kwiaty, 

Przynosi upominek? 

Dla kogo jest ten wierszyk, 

I życzenia od dzieci? 

Już wiecie? Oczywiście 

Dla wszystkich babć i dziadków 

Na świecie!  

 

 

Piosenka do nauki – „Zima lubi dzieci” 

  
Zaspy zaspały śnieg we śnie, 
szybują szyby w białe kwiatki. 
Pan lód dziś blady ,pada śnieg, 
to mroźne kwiatki gubią płatki. 
Bieli nawiało dobry metr, 
słońce ma wąsy pobielone. 
Zimowe dzieci lubią biel, 
to od niej uszy są czerwone. 
 
Ref: Zima lubi dzieci najbardziej na świecie, 
        dorośli mi mówią nie wierzę. 
        Dzieci roześmiane stawiają bałwana, 
        dorośli stawiają kołnierze. 4X 
 
Zima zimuje w swoim śnie,  
ciepło okryta puchem kołdry.  
Zima naprawdę lubi cie, 
więc ty bądź czasem dla niej dobry. 
Jadą kolędy w cichą noc, 
gorąca nuta z okien płynie. 
I w chłodnych ludziach taje śnieg, 
tak ciepło bywa tylko w zimie. 
 
Ref: Zima lubi dzieci najbardziej na świecie… /5x 

 

ODDZIAŁ III BULINKI 

 
Pomyślności w Nowym 2019 Roku 
!!!  
W styczniu w naszej grupie będą 
omawiane następujące tematy:  
I tydzień:  Mija czas  
II tydzień: Zwierzęta zimą  
 III tydzień: Święto Babci i dziadka  

IV  tydzień: Zimowe zabawy  
V tydzień: Ferie w przedszkolu  
 
W pierwszym tygodniu   będziemy  poznawać 
wybrane tradycje związane z nastaniem Nowego 
Roku: składanie życzeń noworocznych, 
urządzanie balów karnawałowych. Wzbogacimy  
wiedzę nt. kalendarza i jego znaczenia, zwrócimy 
uwagę na stałe następstwo dni tygodnia, 
miesięcy, lat. Dzieci będą przyporządkowywać 
miesiące do poszczególnych pór roku, podawać 
charakterystyczne cechy poszczególnych 
miesięcy. Dzieci utrwalą dni tygodnia.  
W drugim tygodniu będziemy wzbogacać  
wiadomości na temat wybranych gatunków 
ptaków, będą wymieniać charakterystyczne cechy 
budowy ptaka oraz poznają znaczenie piór w 
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życiu ptaka. Będą układać obrazki historyjki 
obrazkowej zgodnie z kolejnością wydarzeń 
rozwijając myślenie przyczynowo- skutkowe. 
Stworzymy sytuacje edukacyjne  wymagające  
wypowiadania się. Dzieci będą wymieniać 
sposoby pomagania -dokarmiania ptaków zimą. 
Będziemy organizować warunki do doświadczeń i 
zabaw badawczych. 
W trzecimi  tygodniu będziemy przygotowywać 
się do ważnego święta Babci i Dziadka. 
Przygotowując się do uroczystości będziemy 
kształtować uczucia przywiązania i szacunku dla 
starszych. Ucząc się  wierszy i piosenek 
będziemy rozwijać  pamięć  i uwagę. Będziemy 
rozwijać umiejętność budowania poprawnych 
wypowiedzi na określony temat. Rozmawiając o 
rodzinie zwrócimy  uwagę na  pokrewieństwo 
jakie istnieje oraz  wzbudzimy  zainteresowanie 
członkami najbliższej rodziny. 
Kolejne tygodnie to ferie w przedszkolu. Dzieci 
będą określać  swoje  zainteresowania, będą 
zachęcane  do samodzielnego planowania 
zabawy .Będą wdrażane do samodzielnego 
działania, badania i wnioskowania. Wzbogacimy 
doświadczenia plastyczne dzieci oraz będziemy 
rozwijać umiejętności wokalne i taneczne. 
 Zwrócimy  uwagę dzieci na zjawiska pogodowe 
zimą oraz na zachowanie zasad bezpieczeństwa 
podczas zabaw zimowych.  
 
W styczniu  planujemy następujące uroczystości: 

 Bal karnawałowy- 09.01.2019r. 

 Udział z okazji Dnia Babci i Dziadka – 

18.01.2019r. 

 Warsztaty w Muzeum Podlaskim  

 
Nauczycielki oddziału : 

Barbara Duda  
Marzena Makowiecka  

Iwona Dąbrowska 
Piosenka do nauki: 
„Kraina babci i dziadka ” 
I. Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas 
Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas. 
Mama w biegu, tata w biegu śpieszą się co dnia 
Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan. 
Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam.  
 
Ref: 
A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe  
Karuzela i spacer z psem. 
Wszystko wyczarował dziadek z babcia ja to 
wiem 
A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na 
poduszki 
Potem pizza, a może dżem? 
Wszystko wyczarował dziadek z babcią ja to 
wiem.  

II. Mama stara się jak może być być bliżej nas 
Ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas. 
Tata stara się jak może, aby z nami być 
Ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć. 
Babcia z dziadkiem zapraszają by się u nich 
skryć.  
 
Wiersz do nauki 
„Kto pamięta” I Salach  
Leśnik sarnom wyniósł siano 
I sól do solniczki  
A wiewiórka chowa w dziupli 
Swoje smakołyczki. 
Lis futerko kupił nowe 
Wróble zaś zmieniły piórka. 
 W sen zapadły jeże, żaby 
Śpi już nawet mała pszczółka. 
Cisza w lesie coraz głębsza  
Pochowały się zwierzęta 
Co też zimą będą jadły? 
Czy tez o nich ktoś pamięta? 
Pan leśniczy dba o sarny 
W swej leśnej zagrodzie. 
My o ptaki dbać będziemy 
Lecz w naszym ogrodzie. 

 
 

ODDZIAŁ IV MUMINKI 

   
Zdrowia, szczęścia i 
pomyślności w Nowym 
2019 Roku życzymy 
wszystkim dzieciom  
i Rodzicom! 
Tematyka  styczniowa: 

Mijają dni, miesiące, lata – w tym pierwszym 
„krótszym” tygodniu porozmawiamy o zwyczaju 
witania Nowego Roku i składaniu życzeń 
noworocznych oraz spróbujemy dostrzec 
rytmiczność zachodzącą w przyrodzie. 
Osłuchamy się z pojęciami: Stary Rok, Nowy 
Rok, sylwester, kalendarz, karnawał. 
Bal karnawałowy– Przed nami wyjazd na bal 
karnawałowy. 9 stycznia przebrani w stroje 
karnawałowe będziemy bawić się na balu w  
Spodkach.  A w przedszkolu przez cały tydzień 
będzie dużo karnawałowej muzyki, tańca i zabaw. 
Świętujemy Dzień Babci i Dziadka – W tym 
tygodniu zaprosimy naszych Kochanych 
Dziadków na uroczystość do  przedszkola, a 
wcześniej będziemy przygotowywać  dla nich 
niespodzianki.  
Lubimy baśnie - Tematyka baśniowa na chwilę 
przeniesie nas  w krainę wyobraźni z naszymi 
ulubionymi bohaterami baśni. Znamy ich już wiele 
i wiele jeszcze poznamy, będziemy samodzielnie 
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układać i rozwiązywać zagadki związane z 
baśniami. Przypomnimy także jak należy 
korzystać z książek. 
 
Dziękujemy Rodzicom: 
- Mamie Ali i Lidki za pomoc w sprzedaży ozdób 
bożonarodzeniowych 
- Mamie Ernesta za przekazanie ozdób 
bożonarodzeniowych na kiermasz  
- Mamie Kamila za przekazanie ozdób 
bożonarodzeniowych na grupę 
- Mamie Filipa N. za „słodkości” dla dzieci na 
Mikołajki i Jasełka 

Nauczycielki oddział: 
Beata Mioduszewska 

Anna Marciniak 

Wiersz do nauki: „Dla babci” D. Gellner 
 Siadaj babciu, siadaj blisko 

Zaraz ci opowiem wszystko. 
 Prawie całą noc nie spałam, 

Bo prezenty wymyślałam. 
Na kanapie się kręciłam,  
Aż dla ciebie wymyśliłam: 

 Z lodu broszkę i korale 
 I śniegowe cztery szale. 

Dziesięć czapek w śnieżną kratkę 
i lodową czekoladkę.  
Jak nie będzie ci smakować 
to mnie możesz poczęstować. 

 
Piosenka: „Babcia  i dziadek” 
 
Moja babcia lubi 
w piłkę ze mną grać, 
opowiada bajki,  
kiedy idę spać 
 
Ref. Bo z babcią moi mili 
wesoło spędzam czas, 
bo babcia często śmieje się 
i bardzo kocha nas (x2) 
 
Dziadek - superfacet 
-wciąż odwiedza mnie 
Czyta wiele książek, 
zawsze wszystko wie. 
 
Ref: Bo z dziadkiem, moi mili, 
wesoło spędzam czas, 
bo dziadek często śmieje się 
i bardzo kocha nas. (x2) 
 
 
 
 
 
 
 

ODDZIAŁ V KACPERKI 

„Mija rok …” –  ćwiczenie 
wyrazistego mówienia, 

uważnego słuchania i 
wykonywania poleceń; ćwiczenie 
pamięci; nabywanie umiejętności 
skupiania uwagi na przekazie 
literackim; poszerzanie 

wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku; 
przyporządkowanie miesięcy do poszczególnych 
pór roku; rozumienie pojęcia czasu poprzez 
dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz 
pór roku;  przekazywanie informacji w formie 
uproszczonych rysunków; dostrzeganie 
znaczenia pracy wykonywanej w nocy; 
 
„Zwierzęta zimą” –opisywanie cech zimowego 
krajobrazu; utrwalanie zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących podczas zabaw zimowych; 
rozwijanie słuchu fonematycznego 
rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter ; 
rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które można 
spotkać w Polsce zimą; wzbogacanie wiadomości 
na temat wybranych gatunków ptaków; 
poznawanie koloru upierzenia ptaków oraz 
znaczenia piór w ich życiu; stwarzanie sytuacji 
edukacyjnych wymagających wypowiadania się;  
udział w balu karnawałowym „Kosmiczne 
podróże” – zapewnienie dzieciom miłej  
i bezpiecznej zabawy;  
 

„Za co ich kocham” – rozwijanie umiejętności 
dokonywania analizy i syntezy słów o prostej 
budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie 
małych liter i wielkich liter; wzbudzanie 
zainteresowania członkami najbliższej rodziny,  
rozwijanie logicznego myślenia; ćwiczenie 
orientacji na kartce papieru; rozwijanie 
umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi 
na określony temat; rozwijanie umiejętności 
uważnego słuchania tekstów literackich;  
orientowanie się, jakie istnieje pokrewieństwo  
w rodzinie;  
 
„W krainie śniegu” – aktywny udział w zajęciach 
sportowych; wzbogacenie słownika dzieci o 
wyrazy związane z mieszkańcami i obszarem 
krainy wiecznego lodu; zrozumienie, co kryje się 
pod określeniem „daleka północ”; rozwijanie 
umiejętności koncentracji uwagi podczas 
słuchania opowiadania;  nabywanie umiejętności 
globalnego czytania wyrazów;  recytacja wiersza 
z podziałem na role; klasyfikowanie przedmiotów 
wg określonej cechy; 
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„U nas nie ma nudy” – określanie pierwszej 
głoski w nazwach obrazków; podawanie innych 
nazw rozpoczynających się tymi głoskami; 
wzbudzanie zainteresowania literaturą;  
rozwijanie sprawności manualnej;  rozwijanie 
umiejętności klasyfikowania; wykorzystanie w 
zabawach i ćwiczeniach niekonwencjonalnych 
przyborów;  utrwalenie nazw dni tygodnia i 
kolejności, w jakiej występują; rozwijanie 
umiejętności liczenia w zakresie ośmiu; 

 

Nauczycielki oddziału: 
Barbara Wróblewska 

Maria Borowik 

 
WIERSZ  DO  NAUKI:  „Kolędowanie" 

 
Ta gospodyni zdrowa będzie, 
bo nas przyjęła po kolędzie. 
A my jej za to na nowe lato 
zdrowia życzyć będziemy. 
 
Wiwat, wiwat już idziemy. 
Za kolędę dziękujemy 
Hej kolęda, kolęda! 
 
Wiwat, wiwat już idziemy 
Zdrowia, szczęścia wam życzymy. 
Hej kolęda, kolęda! 
 
Gospodarze więc żegnajcie  
i na drogę pomachajcie. 
Hej kolęda, kolęda! 

 
 
PIOSENKA  DO  NAUKI:  
 „Zaśpiewajmy kolędę” 

 
1. Dziś w stajence mały Jezus się urodził  
I pobożnie swoje małe rączki złożył 
Chociaż jest maleńki błogosławi już 
Wszystkim którzy zaśpiewali Mu 
 
Ref.: Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś  
         Niech kolęduje z nami cała ziemia 
         Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś 
       Niech kolęduje z nami cały świat 
 
2. W takt kolędy wieją wiatry szumią drzewa 
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa 
Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi 
Maleńkiemu Jezusowi dziś 
 
Ref.: Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś  
         Niech kolęduje z nami cała ziemia 
        Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś 
        Niech kolęduje z nami cały świat 

ODDZIAL VI GUMISIE 

 
Nowy Rok to okres radości, 
ale również zadumy nad tym, 
co minęło i nad tym, co nas 
czeka.  
Dzieciom i Rodzicom na ten 
Nowy Rok 2019 życzymy: 
marzeń, o które warto 
walczyć, 

radości , którą warto się dzielić, 
przyjaciół, z którymi warto być 
i nadziei , bez której nie da się żyć. 
   
Na styczeń  proponujemy następującą tematykę: 
Karnawał: 
Zadania: 
-utrwalenie wiadomości na temat tradycji 
związanych z karnawałem, 
-rozumienie sensu informacji podanych w formie 
uproszczonych rysunków, 
-przyporządkowanie miesięcy do poszczególnych 
pór roku, 
-doskonalenie umiejętności dodawania w 
zakresie indywidualnych możliwości dziecka. 
Nasi seniorzy : 
Zadania: 
-kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku 
do starszych, 
-orientowanie się ,jakie istnieje pokrewieństwo w 
rodzinie, 
-przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i 
Dziadka, 
-ćwiczenie orientacji na kartce papieru, 
-doskonalenie umiejętności budowania 
poprawnych wypowiedzi na określony temat.  
Zima i ptaki : 
Zadania: 
-wzbogacenie wiadomości na temat wybranych 
gatunków ptaków, 
-rozumienie konieczności dokarmiania ptaków 
zimą, 
-stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających 
wypowiadania się, 
-organizowanie warunków do doświadczeń i 
zabaw badawczych. 
Zabawki – metoda projektu 
Zadania: 
-wzbudzanie ciekawości oraz aktywności 
poznawczej dziecka, 
-gromadzenie wiedzy na temat rozwoju techniki i 
jej wpływu na życie człowieka, 
-stawianie i rozwiązywanie problemów, 
dostrzeganie związków między przyczyną a 
skutkiem, 
-inicjowanie samodzielnych działań dzieci. 
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Metoda projektu to metoda , w której dzieci 
prowadzą pogłębione badania na określony 
temat. Przy jego wyborze istotną rolę odgrywają 
zainteresowania dzieci. Temat musi być bliski                                             
i ważny dla dzieci. Powinien odwoływać się w 
sposób naturalny do ich wcześniejszych 
doświadczeń oraz opierać się w znacznym 
stopniu na bezpośrednim doświadczeniu i 
autentycznych obiektach, dając małym badaczom 
okazję do posłużenia się nimi. 
Rola nauczyciela polega na wspieraniu działań 
dzieci oraz włączeniu do projektu treści 
merytorycznych np. w zakresie matematyki, 
umiejętności językowych, wiedzy o środowisku. 
Wiele działań planują same dzieci – z niewielką 
pomocą nauczyciela. Planowanie dotyczy miejsca 
zajęć terenowych oraz spotkań z ekspertami, 
którymi może być każdy, który dobrze zna się na 
badanym temacie.  
 Aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, dzieci 
prowadzą pogłębione działania badawcze 
podczas zajęć terenowych oraz korzystają z 
różnorodnych materiałów źródłowych – w tym 
albumów, folderów, książek, eksponatów. 
Uzyskują je również podczas realizacji 
konkretnych zadań i spotkań z ekspertami. W 
trakcie zajęć w terenie dzieci sporządzają notatki, 
rysują i szkicują. Tworzą również plany 
konstrukcyjne, co pozwala im uporządkować 
zdobywaną wiedzę. Projekt stwarza dzieciom 
możliwość zastosowania nowo nabytej wiedzy w 
praktyce, w trakcie rozwiązywania problemów i 
dzielenia się informacjami. Daje też okazję do 
rozwijania umiejętności pracy zespołowej i 
pobudza do myślenia. 
W styczniu poznamy następujące  litery :s, S, b, 
B, n, N. Będziemy utrwalać już poznane i czytać 
krótkie teksty. 
Podczas zajęć matematycznych wprowadzimy 
znak matematyczny :+ ; utrwalimy znak =; 
stosować będziemy znak + i = w sytuacjach 
zadaniowych, poznamy zapis cyfrowy liczby 8. 
 

Nauczycielki oddziału: 
Halina Rygorczuk 

Krystyna Lenczewska  
 
 
Piosenka do nauki : Kraina babci i dziadka 
1.Mama w pracy, tata w pracy, mało widzę was. 

Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas. 
Mama w biegu, tata w biegu, spieszą się co dnia. 
Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan! 
Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam! 
Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe, 
karuzela i spacery z psem, 
wszystko wyczarował dziadek z babcia, ja to 
wiem! 
A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na 
poduszki. 
Potem pizza, a może dżem? 
Wszystko wyczarował dziadek z babcia, ja to 
wiem! 
2.Mama stara się jak może , by być bliżej nas, 
ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas! 
Tata stara się jak może, aby z nami być, 
ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć. 
Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich 
skryć! 
 
Wiersz do nauki : Kocham babcię i dziadka 
Kocham mocno babcię, dziadka- 
to nie żarty moi mili. 
dzisiaj im życzenia składam, 
by sto latek jeszcze żyli. 
Kiedy smutek mnie ogarnie, 
i wszystkiego mam już dosyć, 
dziadek mocno mnie przytuli, 
o to go nie trzeba prosić. 
Gdy pomyślę o łakociach, 
babcia zaraz coś upiecze. 
Muszę przyznać, te wypieki 
najwspanialsze są na świecie. 
Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach 
przekazują wciąż wytrwale 
swym kochanym wnukom, wnuczkom 
rad życiowych całą gamę. 
  
 

                                                
MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA  

 
W grudniowym numerze gazetki kolejne 2 zadania  z całorocznego konkursu  

MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA. 
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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 

 
JĘZYK ANGIELSKI – lektor  EWA BATNIKIEWICZ

 

W STYCZNIU  
Grupy III, IV, V, VI: 

 Poznają słownictwo opisujące 
zwierzęta  oraz nową  piosenkę: 
„Let’s go to the ZOO” 

Stomp like elephants. 
Let’s go to the zoo. 
And stomp like the elephants do. 
Let’s go to the zoo. 
And stomp like the elephants do. 
Jump like kangaroos.  
Let’s go to the zoo. 
And jump like the kangaroos do. 
Let’s go to the zoo. 
And jump like the kangaroos do. 
Swing like monkeys.  
Let’s go to the zoo. 
And swing like the monkeys do. 
Let’s go to the zoo. 
And swing like the monkeys do. 
Waddle like penguins. 
Let’s go to the zoo. 
And waddle like the penguins do. 
Let’s go to the zoo. 
And waddle like the penguins do. 
Slither like snakes. 
Let’s go to the zoo. 
And slither like the snakes do. 
Let’s go to the zoo. 
And slither like the snakes do. 
Swim like polar bears. 
Let’s go to the zoo. 
And swim like the polar bears do. 
Let’s go to the zoo. 
And swim like the polar bears do. 
Let’s go to the zoo. 
And dance like the animals do. 
Let’s go to the zoo. 
And dance like the animals do. 

 Nazwy zwierząt: 
elephant – słoń  
kangaroo - kangur 
monkey – małpa 
penguin – pingwin 
snake - wąż 
bear – niedźwiedź 
dog – pies 
cat – kot 
pig – świnka 
cow – krowa 

Grupy I, II: 

 Utrwalają słownictwo związane ze 
zwierzętami: 
cow – krowa 
horse - koń 
sheep - owca 
duck – kaczka 
rooster – kogut 
pig – świnka 
 

Poznają nową piosenkę: 
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O. 
What does a cow say? 
Meow? 
Oink? 
Moo? 
With a moo moo here. 
And a moo moo there. 
Here a moo. 
There a moo. 
Everywhere a moo moo. 
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.  
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a horse. E-I-E-I-O. 
What does a horse say? 
Woof woof? 
Moo? 
Neigh? 
With a neigh neigh here. 
And a neigh neigh there. 
Here a neigh. 
There a neigh. 
Everywhere a neigh neigh. 
 

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O. 
What does a pig say? 
Quack? 
Tweet, tweet? 
Oink? 
With an oink oink here. 
And an oink oink there. 
Here an oink. 
There an oink. 
Everywhere an oink oink. 
 

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O. 
What does a sheep say? 
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Cluck cluck? 
Oink? 
Baaa? 
With a baaa baaa here. 
And a baaa baaa there. 
Here a baaa. 
There a baaa. 
Everywhere a baaa baaa. 
 

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O. 
What does a duck say? 
Meow? 
Moo? 
Quack quack? 
With a quack quack here. 

And a quack quack there. 
Here a quack. 
There a quack. 
Everywhere a quack quack. 
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a rooster. E-I-E-I-O. 
What does a rooster say? 
Ribbit? 
Meow? 
Cock-a-doodle-doo? 
With a cock-a-doodle-doo. 
Cock-a-doodle-doo. 
Cock-a-doodle-doodle-doodle-doodle-doodle-doo. 
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
E-I-E-I-O. 

W REPORTERSKIM SKRÓCIE  
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Pierwszy śnieg Niecodzienny gość w przedszkolu 

Spotkanie wigilijne przedszkolaków – 19.12.2018r. 
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KALENDARZ – WYDARZENIA STYCZEŃ 2019r 
 

09.01.2019r. BAL KARNAWAŁOWY 
                      ZMIANA ORGANIZACJA DNIA: 
     11.00- 0biad 
     11.30- wyjazd 
     12.00- BAL KARNAWAŁOWY „Podróż w kosmos” 
     ok 14.30- powrót do przedszkola/podwieczorek 
Prosimy rodziców o przygotowanie przebrania dla dziecka. 
Koszt 22 zł. za udział w Balu zostanie pokryty z funduszy rodziców – rodzice wpłacają 6,00 na wynajem 
autokaru 
 10.01.2019r. godz. 15.30 KOLĘDOWANIE  
                        w wykonaniu dzieci z oddz. V KACPERKI 
                   oraz wspólne śpiewanie kolęd  WIECZÓR KOLĘD – zgłoszenia przyjmuje P. Beata oddz. IV 
 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA GODZ. 15.30 
 

14.01.2019r.  - ODDZ. VI Gumisie 
15.01.2019r. - ODDZ. II Smerfy 
16.01.2019r. - ODDZ. I Muchomorki 
17.01.2019r. - ODDZ.V Kacperki 
18.01.2019r. - ODDZ. IV Muminki 
18.01.2019r. - ODDZ. III Bulinki 
 

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 
 
Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w organizację kiermaszu. uzyskano  
 -935,oo zl. 
200zł. zostało przekazane na rzecz potrzebującej rodziny, za które zostały 
dokupione najpotrzebniejsze rzeczy  .  
  Dziękujemy także za przyniesione dary, które  sprawiły obdarowanym 
cudowną niespodziankę 
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