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„Jest taki dzień...

Bardzo ciepły, choć grudniowy. 

Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie 

spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita 

wszystkich,  

Dzień, który już ,każdy z nas zna od kołyski.  

Niebo- Ziemi, Niebu- Ziemia, 

Wszyscy wszystkim ślą życzenia……….” 

 

Szanowni Państwo,  

Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
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Alicja Tarczyńska "W karnawale" 

Z Nowym Rokiem szedł karnawał, 
Przebieraniem się zabawiał. 
W instrumenty przebrał drzewa,  
Wiatr w gałęziach pieśni śpiewał. 
 
Przebrał dzieci, spójrzcie sami, 
Są Indianie z piratami 
I serpentyn widać zwoje, 
Są krasnale, są kowboje. 
 
Jest biedronka z muchomorkiem, 
Przyszedł także Bolek z Lolkiem, 
Sznur korali ma Cyganka, 
W stroju z frędzli jest Indianka. 
 
I balony lecą w górę, 
Ktoś czerwony ma kapturek, 
Jest karnawał, dzieci tańczą, 
Gra orkiestra przebierańcom. 

Karnawał zwany też Zapustami to okres zabaw, bali i pochodów noworocznych. Trwa 
od święta Trzech Króli (6 stycznia) do Środy Popielcowej. Jego nazwa  pochodzi 
od włoskiego carnevale, z łaciny: carnem levāre. Słowa te oznaczały pożegnanie mięsa przed 
rozpoczynającym się wielkim postem. Form obchodów i poszczególnych zwyczajów 
związanych z karnawałem jest niemalże tyle, ile wszystkich krajów! W trakcie Jego trwania 
organizowane są huczne parady przebierańców ubranych w specjalnie na ten cel 
przygotowane stroje karnawałowe.  W Polsce obchodzony jest raczej skromnie, w niektórych 
zakątkach świata traktowany jest jak najważniejszy czas w roku. 

W Polsce już od dawnych czasów polski karnawał nazywany zapustami, obfitował w 
dobrą zabawę i mnogość wydarzeń. W naszym kraju podobnie jak i w innych krajach okres 
ten był czasem poczęstunków, dużej ilości tańca i szeroko rozumianej zabawy. Panował czas 
ucztowania przed mającym nastąpić postem. Goszczono i oglądano przedstawiane występy, 
wierząc że wieszczą nadejście wiosny i obudzenie się przyrody do życia. Od dawien dawna 
utrzymywało się przekonanie, że im wyższe będą skoki podczas karnawałowych zabaw, tym 
wyżej będzie rosło zboże. Między innymi dlatego karnawał jest tak ściśle związany z tańcami. 

W polskiej kulturze ludowej praktykowano takie zwyczaje zapustne jak: 

• Przebieranie się w jajko, zwierzęta (wół, niedźwiedź, wilk) 

• Tworzenie kukieł konia, kozy, sierotek (słomiane postacie chłopca i dziewczynki) 

• Wędrówki po domach 

• Śpiew i tańce! 

http://halloween.friko.net/trzech_kroli.html
http://halloween.friko.net/popielec.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
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Polska nie pozostaje w tyle za innymi krajami w kwestii karnawałowego szaleństwa. 

Obecnie podobnie jak na całym świecie Polacy świętują bawiąc się na balach przebierańców, 
balach maskowych oraz lokalnie organizowanych paradach. 

Najbardziej znany w Europie jest karnawał w Wenecji, który co roku przyciąga tysiące 
turystów.. To karnawał jedyny w swoim rodzaju, gdyż jego bohaterami są właśnie sami 
goście w pięknie zdobionych maskach. 
 

Najsłynniejszy na świecie brazylijski karnawał w Rio de Janeiro słynie za to z parad 
samby na tzw. sambodromie. W poszczególnych dniach święta sambę tańczą tam szkoły 
tańca, mistrzowie oraz dzieci. W Rio nie brakuje również wystawnych bali w drogich hotelach 
ulicznych zabaw i koncertów. 
 

Na hiszpańskiej Teneryfie odbywają się właściwie dwa znane na świecie obchody 
karnawałowe. Obchody zwykle rozpoczyna wybór królowej karnawału, a kończy w Środę 
Popielcową charakterystyczny w tradycji hiszpańskiej tzw. pogrzeb sardynki. To rytuał 
niezwykłej procesji żałobnej, w której niesiona przez nieskromnie ubranych żałobników 
papierowa kukła ryby jest następnie „grzebana” w wodach oceanu na znak odrodzenia się 
ludzi do nowego życia. 
 

Karnawał w Nicei to największe wydarzenie zimowe na francuskiej Riwierze. 
Tradycyjnie powiązany jest z powitaniem wiosny. Znany jest zwłaszcza z tzw. Parady 
Kwiatów. Co roku uczestnicy mają „króla”, w tym roku będzie to „Król Energii”.  
 

Niemcy to prawdziwy raj dla miłośników karnawału. W Kolonii karnawał nazywany 
jest "Piątą Porą Roku". W słynny Poniedziałek Róż 
(Rosenmontag), kiedy to ulicami miast kroczą 
barwne wielokilometrowe korowody przebierańców 
rozdających cukierki i inne słodycze. W obchodach 
karnawału biorą udział miliony mieszkańców. 
 

Fastelavn to z kolei nazwa się karnawału 
obchodzonego w Danii. Ten słodki czas skierowany 
jest przede wszystkim do dzieci. Symbolem jest 
rodzaj piniaty – wypełniona słodkościami beczka 
ozdobiona wizerunkiem kota. Zadaniem najmłodszych jest uderzanie kijem w wiszący na 
drzewie przedmiot, tak aby odpadło od niego dno, wysypując ze środka to, co najcenniejsze, 
czyli słodycze! Nagrodą stają się nie tylko cukierki, ale także tytuł kociego króla 

Mamy nadzieję, że podczas balu karnawałowego w naszym Przedszkolu uczestnicy 

będą bawić się równie dobrze jak przebierańcy z całego Świata,  a Ich barwne stroje sprawią, 

że będą nie do poznania! ☺ 
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GRUDZIEŃ: 

• 12-15.12.2017r.- spotkania Wigilijne w grupach 

STYCZEŃ: 

• 05.01.2018r.- teatrzyk „Wesoły pociąg pełen instrumentów” 

• Spotkania w grupach z okazji Dnia Babci i Dziadka 

LUTY: 

• 02.02.2018r. – koncert bongo, ukulele  

• 16.02.2018r.- teatrzyk „Bazyliszek”  

MARZEC: 

• 02.03.2018r. – teatrzyk „Mała Królewna” 

• 09.03.2018r.- koncert „Obój” 

• Powitanie Wiosny 

KWIECIEŃ: 

• 13.04.2018r.- teatrzyk „Cyrk” 

• 27.04.2018r.- koncert trąbka 
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„KOMU POTRZEBNE JEST BOŻE NARODZENIE?”

  Pewnej ciemnej nocy, kiedy padał gęsty, biały śnieg, z nieba na ziemię wędrował mały 

Aniołek i niósł w ręce złoty dzwoneczek. Hop, hop, hop, hop – przeskakiwał Aniołek z płatka 

na płatek, aż znalazł się na ziemi.      

Spotkał go szary, pręgowany Kocur, który właśnie wyszedł na spacer.   

- Co ty tu robisz?- spytał Kocur Aniołka. 

- Jak to co? Idę, żeby przypomnieć wszystkim, że są święta Bożego 

Narodzenia – odparł Anioł – będę głośno dzwonił moim dzwoneczkiem. 

- A komu potrzebne są święta Bożego Narodzenia? – mruknął niechętnie 

Kot. 

- Nie wiesz komu? – zdziwił się Aniołek i zadzwonił dzwoneczkiem. 

- Wszystkim! Wszystkim potrzebne jest Boże Narodzenie – i znowu 

zadzwonił. 

- Wszystkim – prychnął kocur. – Wszystkim, to znaczy komu? 

- Och – westchnął Aniołek i usiadł na zaśnieżonym płocie – to długa historia. 

Święta Bożego Narodzenia potrzebne są choince, żeby mogła ubrać się w kolorowe bombki, i 

gwiazdkom, żeby mogły wyrosnąć na czubku choinek. 

- I komu jeszcze? – zapytał zaciekawiony Kot. 

- Jeszcze? – Aniołek zastanowił się chwilkę – Boże Narodzenie potrzebne jest mamusi, żeby 

ubrała się w najpiękniejszą sukienkę, i tatusiowi, żeby pokazał jaki jest mocny i przyniósł do 

domu największą choinkę, i dzieciom, które czekają na prezenty. 

- I jeszcze? – dopytywał się Kot. – Po co jeszcze są te święta? 

- Jeszcze po to – odparł Aniołek – żeby wszyscy spróbowali jak smakuje biały, wigilijny 

opłatek i żeby zaśpiewali kolędę:  

Chwała na wysokości, 

chwała na wysokości, 

a pokój na ziemi. 

 

- Tak zamruczał Kot – teraz już wiem, po co jest Boże Narodzenie. 

A Aniołek powędrował dalej, głośno dzwoniąc swoim dzwoneczkiem. 

 

                                                                                                                      autor: Agnieszka Galica 
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WIEŚCI Z GRUPY I „SŁONECZKA” 

Ach jak ten czas szybko ucieka... Niedawno 

przekraczaliśmy progi Słoneczkowej sali po raz pierwszy, a tu 

już zaraz koniec I-szego semestru. Przetarliśmy szlaki w 

naszym Przedszkolu już na dobre , wiemy gdzie kto urzęduje, 

czasem wpraszamy się do starszaków na teatrzyk lub 

koncercik :) Rozwijamy się kulturalnie :) Buziaki uśmiechnięte i 

dziarsko maszerujemy do kolegów i koleżanek :)     

A w przedszkolu się dzieje, oj dzieje.... Mamy ręce pełne roboty... A to sklep z 

czekoladą otworzy Tosia do spółki z Lusią i Gabrysią ... A to Filip z Olkiem , Wiktorem , 

Ignacym i Kubą ustawią pociąg z krzeseł i trzeba w drogę ruszać... Zosia z Laurą i 

Małgosią idą na spacerek z kotkami i lalkami w wózku... Po drodze zakupy muszą zrobić... 

na obiadek coś ugotować , albo najlepiej przyjęcie zrobić, bo to dziś urodziny misia i 

Krzysia :) A w sklepie u Wiktorii  to w ogóle najlepsze rzeczy da się kupić... pyszne, 

zdrowe, kolorowe... Marcel stawia największy zamek na świecie tuż przy oknie... na 

parapecie.. Jaś i Olo majsterkują- kleją , malują i rysują...Ula koziołki fika a Benio bawi 

się ze swoim pieskiem-  ten go cały dzień pilnuje , nawet go na krok nie 

odstępuje…Maciuś za to ma Tulisia co uszyska pod sufit ma, gdy go Maciuś poprzytula to 

uśmiecha się raz, dwa.. Dwie Kasie w kąciku książek oddają się relaksującej lekturze , co 

chwila tylko wymieniając się uwagami i ... książkami ... A Ignaś z Olusiem budują garaż dla 

wszystkich samochodów , które się tam tylko zmieszczą... Pracowity dzień...Każdy :) I 

najlepiej jak jest UŚMIECHNIĘTY :)  

Czasem też zdarza się że pani Ewelinka z panią Martynką coś ciekawego 

wymyślą... zdarza się że nawet takie aaaach i oooch że nawet 

my jesteśmy zaskoczeni ich pomysłowością :)  

I w ogóle to dużo się dzieje... Na przykład odwiedził nas 

pan kolejarz, miś Paddington, święty Mikołaj , a nawet sama 

królowa angielska – Elżbieta II. Fotorelacje na stronach galerii 

dla ciekawskich :) 

Za nami już także spotkanie Wigilijne .... ach było tak 

cudownie i nastrojowo.. Cały zastęp Anielski do nas przybył na 

tę szczególną okazję.. a mały , biały obłoczek zaprowadził nas wprost do Betlejemskiej 

stajenki.. 

Czekamy na dalszy ciąg naszych przygód. 
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WIEŚCI Z GRUPY II „KROPELKI” 

Już jesteśmy prawdziwymi przedszkolakami, stało się to w dniu pasowania na 

przedszkolaka. Przepięknie powiedzieliśmy wierszyki, zaśpiewaliśmy piosenki. To był 

wspaniały dla nas dzień i nie tylko dla nas, ale również dla rodziców, którzy byli z nas bardzo 

dumni. 

Bardzo chętnie przychodzimy do przedszkola, bardzo się ze sobą zżyliśmy i 

nawiązaliśmy pierwsze przyjaźnie. Wspólnie budujemy ogromne budowle z klocków, 

rysujemy, uczymy się wierszyków i piosenek. Czas bardzo szybko nam mija na wspólnej 

zabawie. Staramy się przestrzegać zasad, które zostały wprowadzone w naszej grupie. Na 

początku bardzo trudno nam było dzielić się zabawkami, teraz bardzo chętnie się dzielimy z 

naszymi kolegami, koleżankami. Uczymy się używania magicznych słów: „Dzień dobry, Do 

widzenia, Proszę, Przepraszam Dziękuję” ,które od razu wprowadzają miły nastrój w grupie. 

Ostatnio gościliśmy w naszej sali bajkowe wróżki, które przywitaliśmy 

piosenką. Z zaciekawieniem słuchaliśmy bajek, które nam przeczytały. 

Bardzo nam się spodobały te spotkania z książką. Czekamy na więcej w 

przyszłym roku. 

 

Niesamowitym przeżyciem było dla nas spotkanie ze Świętym 

Mikołajem, na którego bardzo długo czekaliśmy. Przybył do nas z 

workiem pełnym prezentów.  My także przygotowaliśmy dla niego miłą 

niespodziankę: wyrecytowaliśmy wierszyk i zaśpiewaliśmy mu 

piosenkę. Mikołaj był bardzo zaskoczony i obiecał, że wróci za rok. 

Teraz przygotowujemy się do spotkania Wigilijnego w przedszkolu. Z 

tej okazji przygotowujemy niespodziankę, ale tym razem dla Rodziców. 

Bardzo lubimy bowiem zaskakiwać naszych bliskich. Już nie możemy doczekać 

się wieczoru wigilijnego, bo to na pewno będzie cudowny dzień. 

Mamy już ciche plany na kolejny rok, ponieważ pomalutku myślimy o naszych 

Babciach i Dziadkach. Planujemy dużo wspaniałych atrakcji na uczczenie ich 

Święta.  

 
Biały obrus lśni na stole, pod obrusem siano. 

Płoną lampki na choince, co tu przyszła na noc. 
Na talerzu kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny. 

Wskazują, że czas rozpocząć Wieczór wigilijny. 
Zasiądźmy więc wokół stołu, podzielmy się opłatkiem 

I złóżmy sobie życzenia 
 Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzą wszystkim Kropeleczki ☺ 
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WIEŚCI Z GRUPY III „DELFINKI” 

Kochani Rodzice, 

W listopadzie nasz pociąg wyruszył w daleką podróż 

po różnych krajach. Kolejarz zatrzymał się na pierwszej stacji.        

W oddali można było dostrzec jakąś tablicę. Przyglądając się 

dokładniej zauważyliśmy dziwnie znajomy napis, zaczęliśmy 

go czytać literka po literce -P-O-L-S-K-A-, ach tak…to Polska, 

nasz dom. Gdy pociąg zatrzymał się na stacji z głośników 

usłyszeliśmy taką piosenkę: „Autobus czerwony, przez ulice 

mego miasta mknie, mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodnych cień…..”. 

Dojechaliśmy właśnie na Plac Zamkowy. Spacerując warszawskimi ulicami mieliśmy 

okazję podziwiać różne budowle, pomniki, odwiedzić Pałac Prezydencki, Łazienki Królewskie i 

wiele, wiele innych ciekawych miejsc. Nagle w oddali usłyszeliśmy znajomy głos :„To nie 

koniec podróży”- powiedziały nasze Panie. Będąc w Polsce musimy odwiedzić jej dawną 

stolicę. 

 W Krakowie podziwialiśmy piękne stroje, poznaliśmy legendę o Smoku Wawelskim i 

przerwanym hejnale. Odwiedziliśmy kilka ważnych zabytków znajdujących się w sercu 

Krakowa. Nasza podróż po Polsce zakończyła się w górach. Nie mogliśmy przecież o nich 

zapomnieć. Góry to miejsce, które zachwycają nas swymi pięknym 

krajobrazem.  

Podróż po Polsce dobiegła końca, a my wsiedliśmy ponownie do 

pociągu i wyruszyliśmy dalej. Nasz pociąg pędził i pędził i sapał i sapał, 

aż wreszcie dojechał. Gdy wysiedliśmy z pociągu,  ludzie mówili 

zupełnie w innym języku. Słyszeliśmy tylko: helllo, good morning, see 

you tomorrow, goodbye, wtedy wiedzieliśmy, że jesteśmy w innym 

kraju. Tak, to Wielka Brytania. To dopiero była ciekawa podróż, wiele 

nieznanych zabytków, wiele „Kubusiowych Przygód”, nawet w trakcie 

jednej przygody towarzyszył nam tata Gabrysi. Mieliśmy wtedy okazję poznać osobiście 

Kubusia Puchatka.  

Po długim tygodniu zwiedzania, ponownie wsiedliśmy do pociągu. Teraz nasz pociąg 

naprawdę długo jechał….., a szron na szybie pociągu malował piękne wzory. Wtedy 

zrozumieliśmy, że dotarliśmy do mroźnej krainy, czyli Finlandii. Zobaczyliśmy jak wygląda ich 

flaga, wysłuchaliśmy hymnu, dowiedzieliśmy się o zorzy polarnej.  Poznaliśmy urocze 

Muminki, a mama Lenki przeczytała nam, co się wydarzyło w Dolinie Muminków, gdy spadł 

pierwszy śnieg. Później udaliśmy się dalej, prosto do Laponii, krainy Świętego Mikołaja. 

Wyprawa była pełna wrażeń, nie mogliśmy doczekać się spotkania z Mikołajem i jego 

elfami……. Nagle 6 grudnia naszym oczom ukazał się siwy Pan w czerwonym kubraczku, który 

w  ręku trzymał wiklinowy koszyk. Jak tylko nas zobaczył to bez zastanowienia poczęstował 

pysznymi ciasteczkami. Później dał drobny prezent i zniknął w oddali. No tak, Mikołaj w te 

Święta jest wyjątkowo zapracowany.  
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Po tygodniach ciekawych podróży wróciliśmy na chwilę do przedszkola, bo wielkimi 

krokami zbliżają się Święta, a z nimi czeka nas wiele przygotowań. W naszej grupie to jak w 

prawdziwej Fabryce Elfów, bardzo dużo pracy. Robimy porządki, szykujemy prezent, 

wcielamy się w role aktorów, przymierzamy stroje do przedstawienia, śpiewamy kolędy i 

spędzamy miło czas z naszą grupą, bo wiemy, że Święta to czas wyjątkowy i magiczny.  

Wam Kochani Rodzice chcieliśmy życzyć radosnych, spokojnych i magicznych Świąt 

Bożego Narodzenia, spędzonych z tymi, których najbardziej kochamy.  

Wasze radosne „Delfinki” 

WIEŚCI Z GRUPY IV „RYBKI” 

Witamy ponownie w grupie „Rybek”. Kolejne 

miesiące pobytu w przedszkolu za nami. Były one dla nas 

pracowite. Przygotowywaliśmy się do nauki czytania i 

pisania doskonaląc analizę i syntezę słuchową, 

koordynację wzrokowo - ruchową i umiejętność 

prawidłowego liczenia. Poznaliśmy już wiele liter i cyfr. 

Wielu z nas potrafi czytać i doskonale liczyć. 

Dużo czasu zajmowało nam nabywanie umiejętności przestrzegania zasad i reguł 

ustalonych i obowiązujących naszej grupie - jeszcze niektórym z nas to nie zawsze wychodzi. 

Dzieci aktywnie brały udział w licznych przedstawieniach teatralnych i koncertach 

muzycznych organizowanych w naszym przedszkolu. 

Naszą podróż po państwach Unii Europejskiej rozpoczęliśmy bajką o powstaniu Unii.  

Do tej pory udało nam się odwiedzić Wielką Brytanię – ojczyznę Kubusia Puchatka oraz 

Finlandię – miejsce, gdzie żyje Św. Mikołaj.   

3 grudnia 10 osobowa reprezentacja z naszej grupy wzięła udział w XIX Bemowskiej 

Spartakiadzie Przedszkolaków. 

W dniu 6 grudnia każdego przychodzącego przedszkolaka witał, częstując 

pierniczkiem Święty Mikołaj. Każdemu dziecku zostawił paczuszkę z książeczką i obiecał, że 

niebawem przyjedzie do nas na nieco dłuższe spotkanie. 

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Przygotowujemy się do spotkań  z 

rodzicami – poznajemy świąteczne tradycje, wspólnie z paniami dekorujemy naszą salę, 

13 grudnia odbędzie się spotkanie wigilijne, na którym będziemy gościć naszych 

Rodziców. Przygotowaliśmy dla nich program artystyczny „W Aniołkowie” 

18 grudnia wybierzemy się do wioski Świętego Mikołaja na stadionie Narodowym. 

 
Drodzy Rodzice „Rybek”: 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 

wielu głębokich i radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości 

oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu 

nadchodzącego roku 2018 

życzą Panie z „Rybek” 
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WIEŚCI Z GRUPY V „PINGWINKI” 

Jak ten czas szybko leci! Niedawno były wakacje, początek roku, 

jesienne szaleństwa w liściach, a tu już grudzień puka do naszych drzwi. 

Za nami trzy miesiące i dużo ciekawych zajęć. 

W listopadzie przygotowywaliśmy się do uroczystości przedszkolnej 

„Dzień Niepodległości”. Dnia 10 listopada w sali „Pingwinków” zebrały 

się dzieci z całego przedszkola. Pięknie udekorowana sala, odświętne 

stroje, przyczepione kotyliony na nasze bluzeczki, świadczyły o tym, że jest to szczególny 

dzień. Wszystkie dzieci odśpiewały Hymn Polski. Nasza grupa zaśpiewała piosenkę o syrence. 

Na zakończenie uroczystości odbyło się wręczenie nagród za konkurs „Pocztówka z 

Warszawy”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Prace, które wpłynęły były bardzo 

różnorodne, które ukazywały piękno naszej stolicy. Przedszkolaki dostały pamiątkowe 

książeczki o polskich legendach. 

W listopadzie odbyła się wycieczka do Muzeum Chopina na warsztaty o „ Złotej 

Kaczce co w Pałacu mieszkała”. Podczas lekcji mogliśmy dowiedzieć się czym charakteryzują 

się legendy i jak odróżnić zamek od pałacu. Rysowaliśmy swoje, kolorowe zamki. Również 

słuchaliśmy przepięknych etiud naszego polskiego kompozytora, niektórzy z nas mogli 

poczuć się jak Chopin. Warsztaty pokazały nam jak dużo wiemy już o Fryderyku Chopinie. 

Zmęczeni choć szczęśliwi wróciliśmy autokarem do naszego przedszkola.  

Dnia 24 listopada  w naszej grupie obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia, 

które zbiegły się z podróżą po Wyspach Brytyjskich. Bardzo podobał nam się Londyn, jego 

czerwone piętrowe autobusy, most na Tamizie, Big Ben. Nasi mali konstruktorzy wznieśli z 

klocków Big Bena, Brytyjski Parlament, Tower Bridge. Serce rośnie, jak widzimy ciekawość, 

twórczość i kreatywność " Małych podróżników". W dalszą podróż wybraliśmy się przez    

Skandynawię (Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia).  W grudniu zaś zwiedzaliśmy Norwegię – 

krainę fiordów i trolli. Odwiedziliśmy też Finlandię – kraj Świętego Mikołaja.  Poznaliśmy 

dawnych skandynawskich wojowników – Wikingów. Na kolejną podróż czekamy z wielką 

niecierpliwością, zgadując, gdzie tym razem zaproszą nas nasze panie.    

Pod koniec listopada w naszej grupie odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców.  

Tematem zajęć były bajki Andersena, które uczą od kilku pokoleń.  

Grudzień rozpoczęliśmy od wycieczki do teatru na musical „Śpiąca Królewna”. Piękne 

stroje aktorów oraz muzyka robiły wielkie wrażenie. Wszystkim bardzo się podobało. Była to 

pierwsza wizyta w teatrze, na pewno nie ostatnia. 

  6 grudnia nasze przedszkole odwiedził Mikołaj, bo przecież były jego 

imieniny! Pani nam mówiła, że to tylko przedsmak świąteczny, więc z jeszcze 

większym entuzjazmem wyczekujemy Świąt.   Ostatnie dni, to czas  

przygotowania się do Świat Bożego Narodzenia. Śpiewamy piosenki o 

tematyce świątecznej i zimowej. Uczymy się wierszy. To wszystko mamy 

zamiar zaprezentować naszym rodzicom podczas „Spotkania świątecznego”. 

Robimy ozdoby świąteczne. Mamy też nadzieje, że Mikołaj, na którego czekamy, doceni 

nasze zaangażowanie w świąteczne przygotowania i szczodrze nas obdaruje, a zima sypnie 

śniegiem i ułatwi mu przybycie do nas. 

Przed nami najbardziej oczekiwany okres Świąt Bożego Narodzenia…. 
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WIEŚCI Z GRUPY VI „MUSZELKI”  

Muszelki radośnie i aktywnie spędziły okres jesienny. W 

ostatnich miesiącach sporo działo się w naszej grupie. 

Zaklimatyzowanie się w nowej sali i przyzwyczajenie do nowych 

warunków nie sprawiło nam żadnego problemu.  

 

 

Niektórzy z nas wzięli udział w „Przeglądzie Piosenki Patriotycznej”, 

w którym zajęliśmy I miejsce. 

 

Wycieczka do Och Teatr na spektakl „Śpiąca Królewna” okazała się strzałem w 

dziesiątkę. Dzieci były zachwycone przedstawieniem.  

Wkrótce zima i tak długo wyczekiwane przez nas święta. Magię świąt czuć w 

powietrzu. Historię Mikołaja przybliżyła nam podróż do Laponii.  

A już niedługo, bo 14 grudnia zapraszamy na przedstawienie pt. „Dziewczynka z 

zapałkami”, na którym będziemy prezentować nasze talenty aktorskie przed grupą Kropelek. 

Po przedstawieniu będziemy degustować wigilijne potrawy oraz kolędować.  

 

19 grudnia po raz kolejny odwiedzi  

nas Święty Mikołaj,  

który przyniesie prezenty  

i zrobi sobie z nami pamiątkowe zdjęcie. 

 

Grudzień szybko mija, dlatego już teraz zapraszamy na styczniowe przedstawienie 

wszystkie Babcie i Dziadków do naszego przedszkola dnia 19 stycznia. Będziecie mieli okazję 

zobaczyć talenty swoich wnucząt. 

Mamo, tato już czas pomyśleć o przebraniu na Bal Karnawałowy, na który z 

niecierpliwością czekamy.  

  

 

 

Życzą Muszelki i Panie  
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„LEŚNE ŚWIĘTOWANIE” 

W lesie wielkie zamieszanie! Zwierzęta szykują się do Świąt Bożego Narodzenia. Lisy 

uprzątają swoje nory, do których nawiało liści (język wypycha od wewnątrz na zmianę 2 

policzki, wargi są zaciśnięte). Sarny biegają nerwowo w poszukiwaniu podarków (kląskanie), 

a zające podskakują żeby ozdobić leśną polanę girlandami (język unosi się do podniebienia, 

broda zostaje na dole). Wszystkim zależy na tym żeby wigilijna kolacja wypadła jak najlepiej. 

Jeleń wiesza wysoko na drzewie na drzewie list do Św. Mikołaja, który naskrobały zwierzęta 

(język unosi się do górnej wargi broda zostaje na dole). Sowa mądra głowa czuwa nad tym 

żeby niczego nie zabrakło (dzióbek z warg). Dba o to żeby nie zapomnieć o: 

➢ świątecznych życzeniach (cmokanie), 

➢ gorących posiłkach (uważajcie zwierzęta żeby nie 

poparzyć sobie pyszczków!)  (chuchanie), 

➢ radosnym kolędowaniu (staranne wyśpiewywanie 

la la la… z opuszczoną brodą, czubkiem języka 

uniesionym do podniebienia), 

➢ poczęstunku dla Św. Mikołaja (żucie z zaciśniętymi 

wargami) 

Wieczorem, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda (czubek języka dotyka do 

podniebienia) zwierzęta zbierają się na polanie aby spędzić razem Wigilię. Tego dnia wszyscy 

są dla siebie życzliwi. Sowa nie mądrzy się, zając nie ucieka w popłochu, lis nie knuje, a żmija 

(syczenie z językiem schowanym za zębami sss…) nie zastawia na nikogo pułapki.  Spędzają 

czas w miłej atmosferze ciesząc się ze wspólnych chwil.  



 
 

14 | S t r o n a  
 



 
 

15 | S t r o n a  
 

 



 
 

16 | S t r o n a  
 

 

 



 
 

17 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


