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Niech cudowna noc Wigilijnego 

Wieczoru 

przyniesie spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego 

Narodzenia 

żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje Państwa 

pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego 

Narodzenia, spełnienia wszystkich 

marzeń życzą … 
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Grudzień 

 06.12.2019r., godz. 9.00– koncert„Pani 
Mikołajowa – wiolonczela” 

 12.12.2019r. godz. 9.00– Muzyczna zabawa z 
Mikołajem  

 17.12- 19.12. Spotkania Wigilijne w grupach. 
  „Geometryczny zawrót głowy – trójkąt”wystawa 

prac plastycznych wykonanych przez rodziców o 
tematyce zimowej. 

 Styczeń 

 10.01.2020r., godz. 9.00 – teatrzyk „Żabi król” 
na podstawie Braci Grimm 

 24.01.2020r. koncert „Taneczny Korowód – 
saksofon” 

 27.01.2020r. – warsztaty LABOLO nt. 
„Tajemnice rdzy” 

 Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w 
grupach– program słowno-muzyczny w 
wykonaniu dzieci. 
  

Luty 

 07.02.2020r., godz. 9.00 koncert „Muzyczne 
podróże małe i duże – skrzypce” 

 24.02.2020r. – warsztaty LABOLO nt. 
„Chemiczne zwierzęta” 

 28.02.2020 r., godz. 9.15 teatrzyk pt. „Smok 
Wawelski” 

 Zebrania grupowe - podsumowanie pracy 
dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku 
2019/2020 

 



„KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA” 

FLET PASTERZA 

Dawno temu żył stary pasterz, który lubił wpatrywać się 

nocami w gwiazdy i dobrze znał ich wędrówki. Wsparty na 

swojej lasce, z wzrokiem utkwionym w gwiazdy, pasterz stał 

kiedyś długo bez ruchu. 

– On przyjdzie! – powiedział. – Kiedy przyjdzie? – spytał go 

wnuczek. – Niedługo! Inni pasterze śmiali się z niego. – 

Niedługo! – szydzili. – Mówisz tak od tylu lat! Starzec nie dbał 

o ich szyderstwa, zasmucała go jedynie wątpliwość, jaką dostrzegał w oczach własnego wnuka. Gdyby 

umarł, kto powtarzałby przepowiednie proroka? Oby On nadszedł szybko! Serce starca przepełnione 

było oczekiwaniem. – Czy On nosić będzie złotą koronę? – pytanie wnuczka przerwało jego 

rozważanie. – Tak! – A srebrny miecz? – Tak! – A płaszcz purpurowy? – Tak, tak! Wnuczek był 

zadowolony. Chłopiec siedział na kamieniu i grał na flecie. Starzec słuchał. Malec grał każdego dnia 

lepiej, jego muzyka stawała się coraz czystsza. Ćwiczył rano i wieczorem, codziennie. Chciał być 

gotów, gdy nadejdzie Król. Nikt nie umiał grać tak jak on. – A czy zagrałbyś również królowi bez 

korony, bez miecza i bez purpurowego płaszcza? – zapytał starzec. – Nie! – odpowiedział wnuk. Król 

bez korony, miecza i purpurowego płaszcza, jak mógłby wynagrodzić jego granie? Z pewnością nie 

złotem i srebrem! Król z koroną, mieczem i płaszczem purpurowym mógłby uczynić go bogatym, a 

wtedy inni zdumieliby się ogromnie i zazdrościli mu. Stary pasterz był smutny. Ach, dlaczego 

przyrzekł wnukowi to, w co sam nie wierzył? W jaki sposób miałby Król przybyć? Na chmurach z 

nieba? Z wieczności? Czy byłby dzieckiem? Biednym czy bogatym? Z pewnością bez korony, bez 

miecza i bez purpurowego płaszcza a jednak byłby możniejszy od wszystkich innych królów.Jak 

przekonać o tym wnuczka? Pewnej nocy na niebie pojawiły się znaki, których dziadek od dawna 

poszukiwał. Gwiazdy świeciły jaśniej niż zazwyczaj. Nad miastem Betlejem świeciła wielka gwiazda. 

Ukazali się aniołowie i powiedzieli: – „Nie bójcie się! Dziś narodził się wasz Zbawiciel!” Chłopiec 

pobiegł naprzód, ku światłu. Pod płaszczem na piersi miał flet. Biegł jak tylko mógł najszybciej. 

Przybiegł jako pierwszy i patrzył na Dziecko, które leżało w żłobie i zawinięte było w pieluszki. 

Mężczyzna i kobieta wpatrywali się w Nie z radością. Inni pasterze, którzy dotarli za nim, uklękli 

przed Dzieciątkiem. Dziadek adorował je. Czy to był właśnie Król, którego przyrzekł mu dziadek? 

„Nie, to musi być pomyłka! Nie będzie tu grał”. Odwrócił się rozczarowany i pełen złości. Odszedł 

nocą. Nie zobaczył ani ogromu nieba, ani aniołów, które przelatywały nad stajenką. Ale potem 

posłyszał płacz Dziecka. Nie chciał go słuchać. Zatkał sobie uszy i uciekł. Ale ten płacz prześladował 

chłopca, chwytał za serce, aż wreszcie zmusił do powrotu, do stajenki. I oto znalazł się tam po raz 

drugi. Zobaczył, że Maryja, Józef i pasterze byli przestraszeni i starali się pocieszyć płaczące 

Dzieciątko. Ale na próżno. Co mogło stać się dziecku? Wyciągnął flet spod płaszcza i zaczął grać. 

Dziecko uspokoiło się natychmiast. Ucichło łkanie. Spojrzało na chłopca i uśmiechnęło się. 

Wówczas pastuszek uradował się i poczuł, że ten uśmiech ubogacił go bardziej od całego złota i 

srebra świata.                                                                                                                Bruno Ferrero 



 

„PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA” 

Wieści z grupy I „Słoneczka” 
Już przeszło trzy miesiące jak jesteśmy przedszkolakami. Już na dobre 

zadomowiliśmy się w przedszkolnych progach. Do przedszkola przychodzimy już  

z uśmiechem na ustach, bo wiemy jakie wspaniałe atrakcje na nas czekają. Jesteśmy coraz 

bardziej samodzielni. Panie są z nas baaardzo dumne  

Jesteśmy już pełnoprawnymi przedszkolakami. Podczas 

uroczystości - „Pasowania na Przedszkolaka”, złożyliśmy 

przysięgę, która mówiła między innymi o przyjaźni, 

prawdomówności, oraz o byciu pomocnym. Staramy się 

wprowadzić to przyrzeczenie w życie, choć niektórzy z nas mają 

jeszcze z tym problem. 

Chętnie bierzemy udział w teatrzykach, koncertach, 

konkursach oraz akcjach organizowanych przez przedszkole. 

Dwoje z nas wzięło udział w konkursie filmów 

krótkometrażowych pt.: „Rodzinne muzykowanie”. Jak dobrze 

wiemy, kontakt z muzyką rozwija wrażliwość zmysłową, ożywia pracę umysłu, pobudza 

procesy spostrzegania, wzmacnia koncentrację uwagi, wpływa także na rozwój mowy a 

przede wszystkim rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą. Wzięliśmy również udział w 

akcji charytatywnej pt.: „Świąteczna paka dla zwierzaka”. Akcja ta miała na celu wsparcie 

najbardziej potrzebujących zwierząt. Dlatego przynieśliśmy do przedszkola puszki z 

jedzeniem. W naszym przedszkolu ruszyła również ogólnopolska akcja „Góra Grosza”. 

W tym roku to już okrągła XX rocznica. Dlatego wraz z Paniami, 

serdecznie zapraszamy Was, drodzy Rodzice, do wsparcia i podzielenia 

się grosikami. 

12 listopada gościliśmy w naszej słoneczkowej sali - Sowy. 

Spotkanie z nimi było dla nas niesamowitym przeżyciem. Nie codziennie 

mamy okazję je widywać. Niektórzy z nas widzieli je po raz pierwszy. 

Pani opowiedziała nam wiele ciekawostek dotyczących tych pięknych  

i tajemniczych ptaków. Celem tych zajęć było również budowanie świadomości 

ekologicznej w zakresie obecności sów w sąsiedztwie człowieka.  

Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie zaprasza Was, Kochani Rodzice, 

na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się dnia: 17. XII  (wtorek), o godzinie 15:30. 

Drodzy Rodzice, pragniemy spróbować wszystkich 12 potraw, dlatego prosimy Was o 

wspólne przygotowanie poczęstunku. 



 

Wieści z grupy II " Kropelki" 

                 Przed chwilą witaliśmy nowy rok szkolny, a za chwilę będziemy już                        

świętowali nadejście Nowego Roku kalendarzowego. Czas nie zwalnia a my dalej dzielnie 

spędzamy czas na nauce… i oczywiście zabawie . 

     U nas jak zwykle dużo się dzieje. Końcem listopada świętowaliśmy Dzień 

Pluszowego  Misia. Tego dnia, przyszliśmy do przedszkola ze swoimi ulubionymi i 

kochanymi pluszakami. Opowiadaliśmy o maskotkach, ale też tańczyliśmy i ćwiczyliśmy z 

misiami w rytm misiowych piosenek- ten dzień wywołał u nas wiele uśmiechów i radości.  

  W tym samym miesiącu odbyły się w naszej grupie zajęcia otwarte dla rodziców, o 

temacie „Muzyczna Kraina”. Rodzice mogli obserwować jak się bawimy, jakie zrobiliśmy 

postępy oraz czy uważamy na zajęciach.  

Bierzemy również udział w muzycznych i teatrzykowych „podróżach”, na które 

zabierają nas artyści zapraszani do naszego przedszkola.   

  Początkiem grudnia przyszedł do naszej sali Mikołaj. Zostawił nam worek ze 

wspaniałymi prezentami. Jednak to nie koniec atrakcji, ponieważ przed nami jeszcze Bal 

Mikołajkowy, hmmm… ciekawe czy i tym razem Mikołaj będzie miał dla nas upominki;)  

  Razem z grupą V przygotowujemy się do wspólnego 

kolędowania, na które zostali też zaproszeni nasi rodzice. Odbędzie się 

ono tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Nasze Panie bardzo dbają 

o to, aby wszystko wyszło tak jak mamy zaplanowane, dlatego też 

każdego dnia śpiewamy, śpiewamy i śpiewamy. 

  W planach na grudzień jest jeszcze wycieczka do teatru na 

spektakl „Śnieżne show”- już nie możemy się doczekać. 

W połowie stycznia zaprosimy do przedszkola nasze Kochane Babcie  i naszych 

Kochanych Dziadków. Z okazji ich święta na pewno przygotujemy jakąś niespodziankę.  

  Przed nami także Bal Karnawałowy! Czekamy na niego z utęsknieniem bo 

pamiętamy jak rok temu w strojach księżniczek i innych postaci bajkowych, świetnie 

bawiliśmy się biorąc udział w różnego rodzaju konkursach i zabawach, które wprawiły nas 

w świetny nastrój.    

Zimowe dni umilać nam będą rodzice, którzy będą nas odwiedzać aby poczytać 

nam bajki. Z radością czekamy na „czytających rodziców”.  

Przed nami kolejne tygodnie w czasie których będziemy pogłębiać naszą wiedzę, 

czeka nas dużo pracy ale czas umilą nam zabawy oraz wiele atrakcji… jakich? 

Niespodzianka! Nie możemy zdradzić wszystkiego   

 

 

 

 



Wieści z grupy III " Delfinki" 

Tegoroczna jesień dostarczyła nam wielu wrażeń. Ciekawe zajęcia, ciekawe 

spotkania, ciekawe wycieczki, ciekawe zabawy w ogrodzie przedszkolnym, dzięki długo 

utrzymującej się pięknej pogodzie.  

          Listopad był miesiącem, w którym dominowały „akcenty 

polskie”. Podczas zajęć poznaliśmy kilka faktów z historii naszego 

kraju. Zaczynamy powolutku rozumieć, co oznacza tak trudne dla nas 

do tej pory słowo „niepodległość”. Słuchaliśmy opowieści o marszałku 

Józefie Piłsudzkim, uczyliśmy się śpiewać nasz hymn narodowy, 

utrwalaliśmy znajomość symboli narodowych. Jednak najbardziej 

zainteresowały nas opowieści o ułanach, okraszone piosenkami i 

„ułańskimi zabawami” do tych skocznych utworów.  

W listopadzie, w naszej grupie gościliśmy tatę Jadzi, który zaprezentował nam swój 

zawód. Gdy przekroczył próg sali, nikt nie miał problemu z odgadnięciem, czym się 

zajmuje. Żołnierski mundur i plecak wzbudził zachwyt nie tylko chłopców, ale również 

dziewczynek, bo przecież „za mundurem panny sznurem. Dowiedzieliśmy się, na czym 

polega żołnierska służba, co oznaczają tajemnicze plakietki na mundurze, oglądaliśmy 

wyposażenie żołnierskiego plecaka, sprawdziliśmy swoje siły podczas „zabawy na 

poligonie”. Podarowane przez naszego gościa polskie flagi i żołnierskie berety 

wykorzystaliśmy podczas uroczystości z okazji „Święta Odzyskania Niepodległości”, 

która tradycyjnie, co roku odbywa się w naszym przedszkolu. Galowe stroje, polskie flagi, 

biało- czerwone wianki dziewczynek i żołnierskie berety sprawiły, że nasza grupa 

prezentowała się wspaniale. Podczas apelu zaśpiewaliśmy rytmiczna piosenkę „Jesteśmy 

Polką i Polakiem”.  Wspólnie z pozostałymi grupami odśpiewaliśmy również 4 zwrotki 

„Mazurka Dąbrowskiego”. To naprawdę robi wrażenie.  

Wkrótce czekała na nas kolejna, niezwykła atrakcja. Pojechaliśmy na 

wycieczkę do Karolina, siedziby zespołu „Mazowsze”.  Spektakl muzyczny 

„Polskie tańce narodowe” zachwycił nas. Barwne stroje, piękny śpiew i 

taniec wywołały w nas niezwykłe emocje, ukazując inny, nie znany do tej 

pory świat muzyki. 

Następnego dnia w naszej grupie odbyły się zajęcia otwarte „Z 

wiatrem tańczę, z deszczem gram”, które miały również charakter muzyczny, Przybliżyły 

nam postać naszego wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina, która była inspiracją do 

naszych działań.  

W listopadzie kontynuowaliśmy podróż z Mazowiecką Pyzą. 

Odwiedziliśmy Dolny i Górny Śląsk. Poznaliśmy Wrocław – miasto 

krasnali, spotkaliśmy karkonoskiego „Ducha gór”, podziwialiśmy 

zamki Dolnego Śląska. Dzięki barwnym strojom, przez chwilę czuliśmy 

się jak „damy i rycerze” z dawnych czasów. Dowiedzieliśmy się, co to 

jest węgiel, jak jest wydobywany i do czego jest nam potrzebny. Podczas 



podróży nie mogło zabraknąć akcentu kulinarnego. Dzięki pomocy mamy Michałka 

(przygotowała wspaniałe ciasto) sami robiliśmy kluski śląskie. Na kolejną podróż z 

Mazowiecką Pyzą czekamy z wielką niecierpliwością.  

Pod koniec listopada gościliśmy w naszej niezwykłe zwierzęta – prawdziwe sowy. 

Pani, która zajmuje się nimi, opowiedziała nam niezwykłe ciekawostki z życia tych 

pięknych ptaków. Dzięki temu, że każdy z nas mógł sówkę pogłaskać, przekonaliśmy się 

jak są aksamitne w dotyku.  

Grudzień rozpoczął się równie ciekawie, co minione miesiące. 

Odbyliśmy niezwykle interesującą wycieczkę do „Bombkolandii”. Czekały 

tam na nas przeróżne atrakcje. Jedną z nich była Poczta Świętego Mikołaja. 

Następnie dowiedzieliśmy się, co to jest Urządzenie do Mielenia Złych 

Uczynków. Odwiedziliśmy gabinet Św. Mikołaja, obserwując jego codzienną pracę 

(czytanie listów, sprawdzanie magicznej kuli, w której widoczne jest zachowanie dzieci). 

Zobaczyliśmy jak powstają bombki. Każde z nas mogło samodzielnie wykonać 

własną ozdobę choinkowa. Udekorowane, zapakowane w pudełeczka bombki zabraliśmy 

do domu, gdzie wkrótce zawisną na naszych domowych choinkach.  

W naszej Sali również pojawiło się zielone drzewko. Pięknie ubrane czeka na 

Święta Bożego Narodzenia i naszych rodziców. Starannie przygotowujemy się do tego 

„Wigilijnego spotkania”. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas – śpiew kolęd, 

życzenia wprowadzą nas w magiczny czas „Bożego Narodzenia”. 

Z utęsknieniem na niego czekamy !!!.  

 

 

 

 



Wieści z grupy IV „ Rybki” 

Za nami trzy pracowite i aktywnie spędzone miesiące. 
Listopad rozpoczęliśmy od realizacji innowacji 
pedagogicznej „ Podróże z baśnią i legendą”, gdzie 

tematem była Warszawa. Dzieci zapoznały się m.in. z 
legendami warszawskimi, herbem, zabytkami, budynkami 

oraz mapą Warszawy.  
8 listopada odbyło się spotkanie z udziałem sokolnika i sów. Ptaki te wzbudziły w 

nas duże zainteresowanie… mieliśmy okazję przyjrzeć się im z bliska, a nawet pogłaskać. 
Dowiedzieliśmy się o tych zwierzętach naprawdę wiele ciekawych rzeczy.  

Za oknem coraz zimniej, a my nauczyliśmy się prognozować pogodę w naszym 
kartonowym telewizorku. Poznaliśmy zachowania zwierząt podczas zimy i zasad ich 
dokarmiania. Każdego dnia wybierani są dyżurni, by sumiennie pełnić swoją funkcje. 
Wszyscy chętnie zgłaszają się do dyżurów, ucząc się odpowiedzialności, szacunku i 
empatii.  

Wielkim wydarzeniem była wycieczka do jednego z największych zespołów 
artystycznych „ Mazowsze” w Otrębusach – w ramach realizacji rocznego planu o 
tematyce muzycznej. Zapoznaliśmy się z polskimi tańcami narodowymi: oberek, mazurek, 
kujawiak, polonez i krakowiak jak również z utworami instrumentalnymi i wokalnymi 
polskich kompozytorów: Ogińskiego, Chopina i Wieniawskiego. Cały występ i stroje , 
mogliśmy rozbudzić w nas poczucie tożsamości narodowej i poznać bogactwa tańców i 
piosenek ludowych. 
 W dalsza podróżach odwiedziliśmy Wyspy Brytyjskie. Bardzo podobał nam się 
Londyn, jego czerwone piętrowe autobusy, most na Tamizie, Big Ben. Wybraliśmy się 
również przez Skandynawię (Szwecja, Norwegia, Islandia, Finlandia). Zwiedzaliśmy 
Norwegię – krainę fiordów i trolli. Na kolejne podróże czekamy z wielką niecierpliwością! 

Wspaniałym wydarzeniem była całodniowa wycieczka do Bombkolandii, gdzie 
każdy z nas mógł ozdobić swoje autorskie bombki, porozmawiać ze Św. Mikołajem. 
Jeden z Elfów nawet, zdradził nam jak powstają tak cudowne bombki, opowiedział nam 
ich historię i wszystko zademonstrował!  Było to dzień magiczny, świąteczny i pełen 
atrakcji… 

Pierwsze zajęcia otwarte, których celem było umuzykalnianie przedszkolaków- już 
za nami. Odwiedziliśmy wówczas Finlandię – kraj Świętego Mikołaja. I w ten oto sposób 
wkroczyliśmy w świąteczny nastrój…Jak co roku 6 grudnia, każdego przychodzącego 
przedszkolaka, witał częstując pierniczkiem Święty Mikołaj. Każdemu dziecku zostawił 
kalendarz adwentowy i obiecał, że niebawem przyjedzie do nas na nieco dłuższe 
spotkanie. 

Zaproszenia już rozdane i przygotowujemy się do spotkania z 
rodzicami – poznajemy świąteczne tradycje, wspólnie z paniami 
dekorujemy naszą salę. 17 grudnia odbędzie się spotkanie wigilijne, na 
którym będziemy gościć naszych Rodziców. 

W ramach realizacji rocznego tematu o matematyce czeka nas w 
grudniu udział w wernisażu pt. „Geometryczny zawrót głowy- prace z 
trójkątów”, do którego serdecznie już dziś zapraszamy! 

 

 



 

 

Wieści z grupy V "Pingwinków"  
 

     Szybko biegnie każdy dzień, rosnę w górę.. dużo 

wiem.. Tak właśnie jest z nami, każdy kolejny miesiąc 

sprawia że czujemy się coraz bardziej starszakami. 

Dużo podróżujemy by odkrywać nowe 

niezwykłe miejsca i ludzi- wizyta w Karolinie 

była fantastyczna. Teraz każdy z nas marzy o 

tym by kiedyś móc zatańczyć krakowiaka.. cóż 

trzeba będzie spełnić to marzenie :)  

Z kolei w Bombkolandii dowiedzieliśmy 

się skąd się biorą bombki na choince i 

jak to się dzieje że mają różne kształty. 

Poza tym Święty Mikołaj przypomniał 

nam o pięknych polskich tradycjach 

Wigilijnych i wybaczył nam wszystkie 

psoty byśmy mogli czekać na prezenty dla grzecznych 

dzieci.. :)  

       W przedszkolu każdy dzień mija nam z uśmiechem :) 

Stale poznajemy nowe literki i cyferki. Odkrywamy 

ciekawostki ze świata dźwięków - sprawdziliśmy np. jak 

kapie woda, czy deszcz pada cicho  czy głośno, albo co 

piszczy pod choinką? Tańczyliśmy też w kałuży... dużej... 

bez kaloszy... ale mamy nie miały póki co... zastrzeżeń... :) 

Lubimy także  rozwiązywać matematyczne łamigłówki: np. ile stół ma nóg i dlaczego 

akurat cztery? Czy pies umie biegać po pięciolinii jak ma tylko cztery łapy? Albo czy 

Mruczek czy Pusio pierwszy dostanie miskę z mlekiem, i czy po drodze spotkają psa czy 

może.. jeża? My to już wszystko wiemy! Jak ktoś chce to odpowiemy :)   

        Uczymy się grać na przedszkolnych instrumentach: dzwonkach, marakasach, 

janczarach, trójkątach. Co potrafimy zaprezentujemy już wkrótce na Wieczorze Kolęd. 

Uczymy się więc sumiennie pięknych kolęd i świątecznych  piosenek.. razem z grupą 

Kropelek damy piękny koncert. Trenują także panie :) akompaniament (ach jak nasza pani 

Basia gra na gitarze ... oraz wokal :) Liczymy również na wsparcie rodziców.. bo nie ma to 

jak wspólne kolędowanie!!! DO ZOBACZENIA :) 

 



Wieści z grupy VI " Muszelki " 

Jesień- chociaż szara za oknem – w przedszkolu minęła nam kolorowo i radośnie. 

W listopadzie wszystkie grupy spotkały się na uroczystej akademii z okazji Święta 

Odzyskania Niepodległości. Przedszkolaki elegancko ubrane, dumnie recytowały wiersze i 

piosenki patriotyczne. Wzięliśmy też udział w ogólnopolskiej akcji “Szkoła do hymnu”. 

               13 listopada udaliśmy się do siedziby zespołu 

Mazowsze na spektakl pod tytułem “Polskie fantazje 

narodowe”. Przedszkolaki poznały wszystkie tańce 

narodowe oraz stroje ludowe z różnych regionów Polski. 

Widowisko zachwyciło wszystkich, z pewnością tam jeszcze 

wrócimy. Po spektaklu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie 

z tancerzami. 

Dużą atrakcją było spotkanie z hodowcą sów. To była niezwykła okazja, że by zobaczyć 

sowy z tak bliska. Dowiedzieliśmy się podczas niego mnóstwa ciekawych rzeczy o tych 

ptakach. Każde dziecko mogło pogłaskać sowę i poczuć, jak miękkie ma piórka.  

                Na początku grudnia pojechaliśmy na wycieczkę do Bombkolandii. 

Dowiedzieliśmy się, jak powstają bombki, podziwialiśmy, jak różne mogą mieć kształty I 

kolory. Przedszkolaki samodzielnie ozdabiały szklane bombki I ozdoby z gipsu. Będą 

wspaniałą ozdobą na choince. Narysowaliśmy także list do Świętego Mikołaja ze swoimi 

wymarzonymi prezentami. Następnie Elf zniszczył wszystkie “złe uczynki” 

przedszkolaków, za co otrzymały specjalny certyfikat. Teraz spokojnie możemy oczekiwać 

na spotkanie ze Świętym Mikołajem. 

 

 
 

 



                         

„TO WARTO WIEDZIEĆ”  

Jak muzyka wpływa na rozwój dziecka 

Muzyka wzbogaca życie, rozwija 

wyobraźnię i wrażliwość, 

pozytywnie wpływa na 

osobowość człowieka, jego 

nastroje i emocje. Już od 

najmłodszych   lat warto dostarczać dzieciom   

                           jak najwięcej bodźców muzycznych, które 

mają duży wpływ  na rozwój  wrodzonych zdolności i talentów dziecka. 
Liczne badania naukowe potwierdzają, że muzyka stymuluje rozwój mózgu i 

układu nerwowego – pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dziecka, rozwija 

jego wrażliwość, uczy systematyczności i obowiązkowości, rozwija umiejętności 

koncentracji, ułatwia przyswajanie nowej wiedzy. Aktywna gra na instrumencie 

muzycznym zwiększa poczucie własnej wartości, kształtuje pamięć i zaspokaja 

potrzebę ekspresji. Muzyka pobudza wszystkie obszary rozwoju dziecka, zarówno 

ten intelektualny, społeczny, emocjonalny, motoryczny, jak również językowy, w 

tym naukę czytania i pisania. Jest ona łącznikiem między ciałem a umysłem i 

pozwala im harmonijnie współpracować. Zarówno dorośli jak i dzieci dzięki 

muzyce ćwiczą i wzmacniają swoją pamięć. Kontakt dzieci z muzyką od 

najwcześniejszych chwil życia pozwala im rozwijać naukę dźwięków i znaczenia 

słów. Zabawy instrumentami muzycznymi nie tylko stymulują słuch naszych dzieci, 

ale również wpływają na rozwój motoryki. Taniec również wspiera rozwój 

ruchowy, a także umożliwia autoekspresję dziecka.  

Muzyka zatem to wspaniałe narzędzie, które stymuluje wszechstronny 

rozwój. Warto by muzyka towarzyszyła dzieciom w codziennych czynnościach już 

od najmłodszych lat. Także w tym szczególnym okresie świątecznym 

pamiętajmy o tradycji wspólnego, rodzinnego  kolędowania. To jest bowiem 

nie tylko piękna polska tradycja, ale także wspaniała okazja do bycia razem 

.. a to nasze dzieci zapamiętają na zawsze.. 

 



Kącik kulinarny :) 

Pieczone Jabłuszka 

Pieczone jabłuszka, to wspaniały podwieczorek, w 

sam raz na zimowe wieczory…. rozgrzewają  i 

zapełniają głodny brzuszek. Zapewniają energię 

do biegania, skakania, czołgania i poznawania 

świata. Zawarte w nich składniki zapewniają 

Smykowi smaczny i syty deserek lub 

podwieczorek. Dla Mamy i dla Taty jabłuszka to także źródło zdrowia i energii 

niezbędnej w opiece nad rozbrykanym potomstwem.  

Składniki na 4 pieczone  jabłuszka: 

 

4 duże jabłka 

4 łyżki miodu  

4 łyżki rodzynek, orzechów posiekanych drobno 

4 łyżeczki cynamonu 

garść goździków 

 

Czas przygotowania: 

Zależy od wprawy mamy i stopnia kreatywności taty i pociechy/ pociech 

Sposób przygotowania: 

1. Pociechy myją i osuszają jabłuszka – dokładnie , ciepłą wodą 

2. Tata nadzoruje, a następnie z każdego jabłuszka odkraja „kapelusik” czyli 1/3 

jabłka.Następnie łyżeczką wyciąga gniazda nasienne. 

2. Tak przygotowane jabłuszka nadziewamy kolejno: miodkiem, rodzynkami, orzechami i 

cynamonkiem.  Można ozdobić goździkami. Jak , kto lubi... :) Przykrywamy gotowe 

jabłuszka kapelusikami.   

3. Mamunia wkłada następnie te cudeńka do piekarnika nagrzanego do 160’ C i .... 

Wszyscy cierpliwie czekają 25 minut na rezultat :) 

Sposób zjadania: 

Najlepiej smakuje na ciepło! Czynność wykonuje cała rodzina. Jemy łyżeczką, dużymi 

kęsami, zjadamy wszystko i prosimy o dokładkę. 



BAJKA ARTYKULACYJNA – WYPRAWA 

MIKOŁAJA 

Wysłuchaj bajki. Wykonaj zadania. Pokoloruj. 

W noc Wigilijną Św. Mikołaj zaprzągł renifery do san, załadował prezenty i wyruszył 

w podróż aby rozdąć prezenty grzecznym dzieciom. Zaprzęg i sanie pełne podarków pędziły 

przez pola i lasy. Z daleka słychać było stukot kopyt reniferów(klaskamy). Renifery głośno 

parskały(parskamy wargami, wdech nosem, wydech ustami). Mikołaj zatrzymał sanie żeby 

nakarmić zwierzęta sianem i napoić woda (żujemy pokarm z zamkniętymi ustami). Po 

krótkim odpoczynku renifery ruszyły w dalsza drogę – w końcu czekały na nie dzieci na 

całym świecie! (klaskamy). 

Po pewnym czasie Mikołaj dojechał do pierwszego domu, w którym czekały na niego 

dzieci. Zapukał do drzwi (najpierw pukamy ręką w twarda powierzchnie, a potem czubek 

języka odbija się od podniebienia). Otworzyły dzieci, które aż podskakiwały ze szczęścia. 

Mikołaj powiedział: „Witajcie! Aby dostać prezent, musicie zaśpiewać dla mnie piosenkę!”. 

Dzieci zaśpiewały radośnie „La lala”(przyklejamy język do walka dziąsłowego za górnymi 

zębami). Dzieci dostały prezenty i podziękowały Mikołajowi całując go w policzki 

(cmokamy). Mikołaj pożegnał się, zszedł po 

schodach (dotykamy językiem do każdego zęba 

po kolei) i poszedł w kierunku swoich san. 

Pomachał dzieciom wyglądającym przez okno 

(najpierw machamy ręką, potem dotykamy 

językiem na przemian do lewego i prawego 

kącika ust). Renifery ruszyły (klaskamy). 

Dzieci były zmęczone po wieczorze pełnym 

wrażeń (ziewamy). Poszły wiec do łazienki umyć 

żeby (oblizujemy językiem wewnętrzną stronę 

zębów), a potem szybko położyły się 

spać(chrapiemy). 

 

 

 

 

 

 

 



Kącik mądrej główki i sprytnej rączki :) 

 



 

 



 

 



 



 

Gałązki zielone igiełkami usiane 

ma to drzewko świąteczne, 

przez dzieci kochane. 

( choinka ) 

 

 

 

 

 

 

Pod choinką po wigilijnej kolacji, 

z workiem na plecach wkracza do akcji. 

Dzieciom rozdaje piękne prezenty, 

zawsze jest miły  uśmiechnięty. 

( Święty Mikołaj ) 

 

W centralnym miejscu stołu leży,  

Między siankiem i stosem talerzy. 

Wśród karpia, stroika i mazurka, 

nim się dzielą tata, mama oraz córka. 

( opłatek ) 

 

 

 

 

 

Na samym wierzchołku ma ją choineczka. 

To błyszcząca ... 

( gwiazdeczka ) 

 
 

 

 

   

Co roku w grudniową noc, 

wszystko ma czarodziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty, 

rozdaje dzieciom ... 

( prezenty ) 

 


