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O Św. Mikołaju 

Przed wielu laty , w niewielkiej krainie , 

żył sobie człowiek , który do dziś słynie . 

Był on biskupem , w niebogatym mieście 

i służył Bogu całym sobą wreszcie . 

Kim był ten kapłan ? Wszyscy pewno wiecie ! 

To Święty Mikołaj biegnący po świecie . 

Dobrocią swoją zasłynął wokoło 

i gdy do nas przyjdzie będzie nam wesoło . 

Bo ten wielki człowiek nie szczędził trudu , 

by radość przynieść dzieciom wszystkich ludów . 

 

Przed nami najpiękniejszy czas w roku... 
wspólne ubieranie choinki, 

a przede wszystkim spędzanie tego czasu w gronie najbliższych. 
Na te nadchodzące święta chcemy życzyć wszystkim,  

dużo radości, dużo uśmiechu na twarzy,  
wspaniałych prezentów,  

a przede wszystkim zadowolenia ze wspólnie spędzonych chwil. 



CZYTAMY RAZEM 

GWIAZDKOWE PREZENTY 

Hura! – cieszył się . – Będę świętym  

który w Stumilowym  podarunki dziś 

rozdaje. Poprzylepiał piękne : „Dla ”, 

„Dla ”, „Dla ”, „Dla ” by rozpoznać 

czyj to . Brnie przez zaspy  i rozmyśla; - 

idę. Lecz skąd wiedzieć mogę, czy wceluję w 

? Paczki zasłaniają . Oj, 

pośliznął się ! Leży on      i paczki cztery. 

 gdzie twój , oraz ? - 

Świetną mi dajecie radę. Chcecie ? 



Proszę, jadę! Jadą . A co w 

paczkach?  dla  i  dla . Dla 

- , a dla ? –Baryłeczka. Fiuuu! – 

karteczki odlatują z wiatrem pędząc swoją 

. Teraz całkiem nie wiadomo, który 

jest dla kogo. A tu bawi się na  Miś 

z kolegami. Krzyczą: - Witaj,  z 

gwiazdkowymi podarkami. Towarzystwo frajdę 

ma. Każdy łapie co się da. Jasne. Gdy 

nadchodzą święta, każdy marzy o . 

Zapanował szał radości. A  wśród szaleństwa 

kwiczy: - Patrzcie co dostałem, -  dla 

! Oglądają  i połapać się nie mogą... 



może wy im podpowiecie, który prezent jest dla 

kogo? 

 

O DOBRO NASZYCH DZIECI 

Empatia 

- jedna z najważniejszych umiejętności, które należy opanować 

Tomek siedział z nieszczęśliwą miną na dywanie. Wokół leżało mnóstwo klocków. W pewnym momencie podszedł 
do niego Marcin i zapytał: „Dlaczego jesteś smutny?". Tomek odpowiedział: „Chciałem zbudować kolorową kostkę, 
taką jak budowały sobie inne dzieci. Ale nie wiem, co trzeba zrobić." Marcin bez słowa, usiadł na dywanie obok 
Tomka i zaczął budować kolorową kostkę. Twarz Tomka zaczęła się powoli zmieniać, aż zawitał na niej wesoły 
uśmiech. Chwycił gotową kostkę i zawołał uradowany: "Proszę pani Marcin zbudował mi kostkę!", a potem zapytał: 
„Nauczysz mnie jak to trzeba robić?". Chłopcy głowa w głowę spędzili wspólnie na dywanie jakiś czas. Następnego 
dnia Tomek potrafił już zbudować wymarzoną kostkę samodzielnie. Jedyną nagrodą dla pięcioletniego Marcina 
był uśmiech kolegi. Nie odniósł żadnych innych korzyści. 
 
Wszyscy chcielibyśmy u naszych dzieci rozwinąć zdolność rozumienia uczuć innych ludzi i odpowiadania z 

miłością. Chcielibyśmy, by wyrosły na osoby współczujące, wykazujące zrozumienie dla uczuć innych ludzi. 

 

Empatia to umiejętność identyfikowania się z cudzymi uczuciami, wczucie się w sytuację innej osoby, 

zrozumienia pobudek działania kogoś innego niż my sami. Nie należy mylić tego pojęcia z sympatią czy 

współczuciem. Większość ludzi bez trudu zdobywa sobie umiejętność wczuwania się w doznania innych, mimo to 

warto tę umiejętność u dzieci kształcić, gdyż takie dziecko łatwiej zdobywa sobie przyjaciół, lepiej radzi sobie w 

grupie, nabiera szacunku do innych i do samego siebie. Jak nauczyć dziecko empatii, czyli kilka zabaw, które 

pomogą Ci „obudzić dziecko dla innych": 

 

Mów, co czujesz: 

To zasada, którą należy stosować codziennie mimochodem. Mówmy do dziecka jestem szczęśliwy, b o . ,  cieszę 

się, g d y . ,  jest mi smutno, gdy. Nie chodzi tylko o sprawy związane z dzieckiem. Nie wstydźcie się wyjaśnić 

dziecku, że jesteśmy rozżaleni, bo ktoś nam w pracy sprawił przykrość. Prośmy dziecko, aby samo nazywało 

swoje uczucia, pokażmy mu, że je rozumiemy i współodczuwamy razem z nim (tak mi przykro, że się przewróciłeś, 

pewnie cię boli). 

 

Maski: 

Maskę wykonujemy z papieru, usta powinny być odsłonięte. Sięgamy po nią, gdy widzimy, że dziecko odczuwa do 

kogoś niechęć, dokucza mu (kolega, zwierzę). Następnie proponujemy dziecku, aby wyobraziło sobie, że to ono 

jest tą osobą, zwierzęciem. Niech spróbuje opowiedzieć, co czuje w określonej, opisanej sytuacji. Można też 

nakłonić dziecko do próby wymyślenia jak w takiej sytuacji powinno się zachować. Potem należy się zamienić 

rolami. 

 

Jestem tobq: 

To zabawa w zamianę ról. Dorośli stają się dziećmi, dzieci dorosłymi. Zabawa może trwać godzinę lub cały dzień. 

Można też wyobrazić sobie jak to jest, gdy jest się niepełnosprawnym, odmiennym itp. 

 



Czapka empatka: 

Może to być zwykła czapka lub czapka papierowa. Zakładamy ją, gdy dziecko jest pełne emocji i opowiadamy, co 

naszym zdaniem czuje w tym momencie. Nakłaniajmy też dziecko do zakładania czapki, kiedy my jesteśmy pełni 

emocji (nie tylko negatywnych). 

Poza tym czytajmy dziecku książki i pytajmy: Jak myślisz, co poczuł bohater? Jak ty byś sobie poradził w tej 

sytuacji? 

 

Zaangażujcie się także całą rodziną w jakąś akcję pomocy innym. Możecie wspólnie przygotować paczkę dla 

dzieci z domu dziecka, wspomóc jakąś ubogą rodzinę z sąsiedztwa, odwiedzić samotną, starszą sąsiadkę, 

dokarmiać bezdomnego kotka błąkającego się po waszym osiedlu. Niech to będą w miarę regularne działania, a 

nie tylko jednorazowe uspokojenie sumienia. 

 

Pomaganie innym czyni nas bardziej wrażliwymi na drugiego człowieka. Pozwala bardziej docenić to, co posiadamy 

i tym samym czuć się szczęśliwszymi. Uczy samodzielności i wychodzenia z inicjatywą, sprawia, że stajemy się 

bardziej ludzcy. Warto, więc poświęcić czas na kształtowanie w dzieciach i młodzieży takich właśnie postaw. 

 

 

 

 

 

 

Poczytaj swojemu dziecku… 

WKŁADKA DLA MAMY, TATY, BABCI I DZIADKA 
Elżbieta Janikowska "Bajka o wigilijnej gwiazdce"- bajka terapeutyczna 

 

Była sobie mała, wigilijna gwiazdka. Co roku w ten jedyny wieczór wychodziła na niebo i rozbłyskiwała, 

jak tylko potrafiła najpiękniej. Ale potem, przez dwanaście długich miesięcy musiała czekać, aż znowu przyjdzie 

wigilia Bożego Narodzenia. Mała gwiazdka wcale nie była z tego zadowolona. Często użalała się nad swoim losem: 

- Dlaczego mogę pokazywać się ludziom tylko raz w roku? To naprawdę niesprawiedliwe! Tak bardzo 

chciałabym być kimś innym… 

Pewnego razu, gdy stary, poczciwy księżyc rozgościł się na niebie, mała gwiazdka rozpoczęła swoje 

narzekania. 

- Jaki ty jesteś szczęśliwy, że zawsze o zmierzchu zwiastujesz nadejście nocy!... – chlipała.  

Sędziwy staruszek uśmiechał się leciutko i pobłażliwie kiwał głową. 

- Powiedz mi, w taki razie, kim chciałabyś być, moja mała przyjaciółko? – zapytał nagle. 

Gwiazdka wzruszyła ramionami. Nad tym nigdy się nie zastanawiała. Wtem, tuż obok niej, zawirował, 

zamigotał i poleciał w dół płatek śniegu. 

- Już wiem! – klasnęła w dłonie wigilijna gwiazdka – Chciałabym być śnieżynką! Pomyśl tylko, kochany 

księżycu, jakby to było wspaniale tańczyć w powietrzu, być leciutka niczym mgiełka, wirować na wietrze i lecieć 

hen, przed siebie, w daleki świat! 

Księżyc zastanowił się chwilkę, a potem zwrócił się do gwiazdki: 

- Usiądź na moim błyszczącym rogu. Zaraz sama się przekonasz, czy gwiazdki śniegu są naprawdę 

szczęśliwe… 

I poszybowali w dół. 

Rzeczywiście, spadające płatki śniegu wyglądały wspaniale! Pchane jakąś nieznaną siłą, odbijały się od 

siebie, omijały, krążyły, wznosiły w górę, opadały, a w końcu spadały na ziemię i ….. już nie były pięknymi 

gwiazdkami. Przejeżdżające samochody rozpryskiwały na boki mokre grudy brudnego, czarnego śniegu. Jakiś 

przechodzień brnąc po kostki w szarej mazi, ze złością narzekał: 

- Fe, jaka okropna kasza! 

Wigilijna gwiazdka skrzywiła się z niesmakiem. Księżyc uśmiechnął się i zapytał: 



- Czy nadal pragniesz być śnieżynką? 

- Nie! – gwałtownie zaprzeczyła gwiazdeczka – One wcale nie są szczęśliwe! Taki smutny los czeka każdą 

z nich. Już za nic w świecie nie chcę być płatkiem śniegu! Chciałabym być na przykład… na przykład… 

Gwiazdka przymrużyła oczka i rozglądała się wokoło, jakby czegoś szukała. Nagle jej wzrok padł na 

błyszczące w oddali fabryczne światełko. 

- Ojej! – krzyknęła – Księżycu, zobacz, tam jest coś ciekawego! Tak pięknie błyszczy! Polećmy tam na 

chwilę, proszę…. 

Księżyc bez słów spełnił życzenie swojej przyjaciółki. Wkrótce przez maleńkie okienko zaglądali do 

wnętrza fabryki. Człowiek w specjalnej masce, chroniącej jego oczy, spawał żelazną konstrukcję. Tysiące 

maleńkich iskierek wytryskiwało spod rąk spawacza. 

- Ach…- rozmarzyła się wigilijna gwiazdka – Jakie piękne, maleńkie gwiazdeczki! Chciałabym być jedną z 

nich… 

Tymczasem kolorowe ogniki szybowały w górę, początkowo splątane ze sobą, potem rozpryskiwały się na 

złociste drobinki, pokrzykiwały coś do siebie, migotały jeszcze przez chwilę i nagle…. znikały. Zupełnie jakby 

rozpływały się w powietrzu! Księżyc nie zdążył jeszcze o nic zapytać, gdy wigilijna gwiazdka krzyknęła: 

- Nie, księżycu, już nic nie mów! Wcale nie chcę być jedną z tych gwiazdeczek! 

- Tak też myślałem. – stwierdził spokojnie księżyc. I znowu poszybowali w górę. 

- Właściwie, to sama dokładnie nie wiem, kim chciałabym być…- zmartwiła się gwiazdka. 

Właśnie przelatywali nad osiedlem domków jednorodzinnych. Mimo, że było już późno, okna wszystkich 

domów jaśniały w mroku jaskrawymi światełkami. Księżyc zbliżył się do jednego z okien tak, aby jego 

towarzyszka mogła zajrzeć do środka. Mała wigilijna gwiazdka aż buźkę otworzyła ze zdumienia. W kącie pokoju 

stało ogromne, zielone drzewko. Wśród jego gałązek czerwieniły się czapeczki krasnoludków, błyszczały pękate 

bombki, szeleściły kolorowe cukierki. Porozrzucana wata sprawiała wrażenie, że drzewko okryte jest śniegową 

kołderką. Ale to, co najbardziej urzekło naszą gwiazdkę, znajdowało się na samym jego wierzchołku. Była to duża, 

błyszcząca, złocista gwiazda. Pyszniła się swym blaskiem, spoglądając na wszystko i wszystkich z góry. 

- Już wiem, już wiem! – zapiszczała wigilijna gwiazdka – Księżycu, już wiem, kim naprawdę chciałabym 

być! Och, gdybym mogła być tą piękną, błyszczącą ozdobą na szczycie choinki! Każdy mógłby mnie oglądać i 

podziwiać. Jakże byłabym wtedy szczęśliwa… 

Ledwie powiedziała te słowa, do pokoju wbiegła gromadka dzieci. Dwie dziewczynki z jasnymi lokami 

rozrzuconymi na ramiona podskakiwały wesoło, starszy od nich chłopiec z bujną, kruczą czupryną starał się je 

wyprzedzić, a na samym końcu dreptał ledwie jeszcze trzymający się na nogach berbeć. Popychając się 

nawzajem i śmiejąc podbiegły w stronę okna. Księżyc i gwiazdka gwałtownie unieśli się w górę. 

- Mamo, tato! – usłyszeli nagle cieniutki głosik jednej z dziewczynek – Już jest! Nareszcie jest! 

Wigilijna gwiazdka świeci, pora zaczynać! 

Dzieci z radością wskazywały na migoczącą na niebie gwiazdeczkę, podskakiwały z uciechy i 

przekomarzały, kto pierwszy ją zauważył. Do pokoju weszła kobieta, fartuchem ocierała mokre ręce. Na choince 

rozbłysły różnokolorowe lampki. Kobieta zerknęła przez okno. 

- Rzeczywiście. – uśmiechnęła się – To wigilijna gwiazdka. Siadamy do stołu! 

Księżyc i wigilijna gwiazdka długo jeszcze wpatrywali się w okno. Widzieli, jak matka i ojciec dzielą się 

ze swymi dziećmi opłatkiem jak składają sobie życzenia, wyciągają spod choinki prezenty. Długo jeszcze brzmiały 

im w uszach słowa głośno śpiewanej kolędy: “Lulajże, Jezuniu”. 

- Wiesz, księżycu… - szepnęła w końcu gwiazdka – Zmieniłam zdanie. Już nie chcę być kimś innym. 

Pragnę być wigilijną gwiazdką, która zwiastuje ludziom radosną nowinę. Mój czas już się kończy, ale za rok 

pojawię się znowu… 

Poczciwy księżyc nic nie powiedział, tylko z uśmiechem pokiwał swoją starą, sędziwą głową. 

 

ZASTOSOWANIE BAJKI wg jej autora: 
Dzieci bardzo często nie akceptują siebie, chciałyby być zupełnie kimś innym, wydaje im się, że wtedy 
byłyby szczęśliwe. Bajka pokazuje, że tylko będąc sobą można być szczęśliwym, a to co wydaje się nam 
szczytem marzeń często jest tylko ułudą. 

 



PRZEDSZKOLNY HUMOREK 
Dzieci czteroletnie jedzą śniadanie. Pani pyta: 

Bartek czy ty chcesz chlebka? Zdziwiony Bartek 

odpowiada: - Ja się przecież nie zgłaszałem, ja się 

tylko drapię. 

/////////////////////////////////////////////// 

W trakcie obiadu pani Gosia zachęca Jasia L. do 

jedzenia podsuwając mu ziemniaczki na widelcu. Jaś 

z apetytem zjada i pyta: - A kto mi dalej będzie 

wkładał do buzi? 

/////////////////////////////////////////////// 

Na zajęciach rytmiki pani Maria mówi do 

trzyletniego Macieja:  

- Maciek, ty mnie niedługo zastąpisz, będziesz 

instruktorem tańca. 

-Oj co to, to nie! Ja będę strażakiem, a tańczę tylko 

dla przyjemności – odpowiada poważnie Maciek. 

/////////////////////////////////////////////// 

Na rytmice pani opowiada czterolatkom o Nicolo 

Paganinim. Po chwili pyta dzieci: - Jak się nazywał 

ten kompozytor? – Pampalini – woła zadowolony 

Jacek. 

/////////////////////////////////////////////// 

Czterolatki robiły korale z jarzębiny. Marta siedzi i 

nic nie robi. Pani Wiesia podchodzi do Marty i pyta: 

- Marta dlaczego nie pracujesz? 

-Ja nie lubię kujem (igłą) nic robić – odpowiada 

Marta. 

/////////////////////////////////////////////// 

Tomek D. z grupy czterolatków położył sobie 

kanapkę na talerzyku i siedzi.  

-Tomek dlaczego nie jesz?-  pyta pani Gosia 

- Nie mogę, mam alergię na masło - odpowiada 

rezolutnie Tomek, a po chwili zjada trzy kanapki z 

masłem. 

/////////////////////////////////////////////// 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

Dzieci i rybki głos jednak mają,  

        czyli wierszyki łamiące języki! 

 

„Zima” 
              M. Strzałkowska 
 

Jesień hen, już odpłynęła. 

Grudzień rzeki w lodach trzyma… 

Czas się wybrać na wycieczkę! 

Przewodnikiem będzie zima. 

  -Ćwir! Ćwir! Ćwir! Ćwierkają wróble, 

drą się sroki, jemiołuszki 

i szybują do karmnika 

na nasiona i okruszki. 

Skrzyp! Skrzyp! Skrzypi śnieg zmrożony, 

chrzęst, chrzęst, chrzęści pod butami, 

skrzypi, trzeszczy, szczęka, stęka, 

Zgrzyt! Zgrzyt! Zgrzyta pod nogami! 

  Oj, mróz dał wam się we znaki! 

Chyba macie dość zwiedzania! 

Czas się ogrzać w ciepłym domu 

Trudno, nadszedł czas rozstania! 

 
BUREK Z PODWÓRKA 

W wiejskiej zagrodzie, pies zwany Burkiem 

Skrzętnie zarządza całym podwórkiem. 

Niech Burkiem będzie w buzi języczek, 

Wnet obowiązki jego wyliczę: 

Rankiem, gdy tylko ślepia otwiera, 

Już za porządki się zabiera. 

Najpierw wokół swej budy posprząta: 

Zamiecie (oblizywanie warg ruchem okrężnym), 
Zakopie kości do kąta  

(wysuwanie i chowanie do jamy ustnej języka 
ułożonego w łopatkę). 

Następnie w budzie zrobi sprzątanie  

(masowanie czubkiem języka wewnętrznej strony 
policzków) 

I zerknie w miseczkę, co dziś na śniadanie 

(kierowanie języka w kąciki warg). 
Na widok ciepłej kaszy smacznie się oblizuje 

(oblizywanie językiem „wąsów „ i „brody”) 
Zjada wszystko, bo bardzo mu smakuje (głośne 

mlaskanie). 
Teraz już Burek biegnie zliczyć kurki do kurnika 

I sprawdzić, czy tej nocy nie było tam liska zbójnika 

(liczenie ząbków „kurek”, poprzez dotykanie każdego 
zęba czubkiem języka). 

Są wszystkie, lecz tuż za płotem słychać gąsek 

gęganie  

(gęganie: gę, gę, gę) 
Biegnie Burek na ratunek, dając znak szczekaniem  

(szczekanie: au, au, au) 

A tu już gąsior groźnie sycząc (syczenie: s…………), 
Broni swego stada. 

Niesfornych łobuziaków ucieka gromada, 

Pufając ze zmęczenia (nadymanie policzków i 
wypuszczanie powietrza) 

Szumiącego lasu dopada (szumienie sz…………..). 
Teraz Burka czeka nie lada zadanie, 

Musi krówkę wyprowadzić na łąkę, na śniadanie. 

Krowa muczy przyjaźnie (mu………). 
Już idą drogą wśród lasu, 

Nagle się przestraszyli 

Okropnego hałasu. 

Spogląda Burek za siebie, z prawej i z lewej strony 

http://www.logopeda-bwronska.cba.pl/aparatmowy.html
http://www.logopeda-bwronska.cba.pl/aparatmowy.html
http://www.logopeda-bwronska.cba.pl/aparatmowy.html


(wysuwanie języka i kierowanie go w prawo i w lewo) 
Co widzi? Wóz strażacki pędzi jak szalony. 

i–a, i–a, i–a, słychać już z oddali, 

Co znaczy, że w pobliżu gdzieś się chyba pali. 

Wtem słyszy Burek gwizd znajomy (gwizdanie) 
Znajome cmokanie (cmokanie). 

To jego pan go wzywa, ma nowe zadanie. 

Przeciska się Burek do domu, na skróty, przez 

dziurę w płocie 

(przeciskanie języka przez zaciśnięte zęby), 
Gdy nagle wzrok jego skupił się na kocie, 

Który miaucząc groźnie (miauczenie), 
na rybki polował, 

Lecz widząc psa, na drzewo się schował. 

Wdzięczne rybki Burkowi całuski ślą spod wody 

(całuski), 
Lecz psina nie ma już czasu, pędzi w stronę zagrody. 

Koń stoi już w zaprzęgu, 

parska niecierpliwie (parskanie) 
Pan cmoknął na niego (cmokanie), 

ruszyli leniwie. 

Słychać miarowy bieg konia (kląskanie), 
Burek biegnie z boku, 

Nie chce być gorszy, pragnie dotrzymać mu kroku. 

I tak dzień cały Burka pracą wypełniony. 

Pod wieczór wraca psina do budy zmęczony, 

Zjada smaczną kolację (mlaskanie), 
poprawia posłanie (wypychanie językiem policzków) 

I już po chwili słychać jego smaczne chrapanie 

(chrapanie). 

ŻYCZENIA 

Najserdeczniejsze życzenia składamy 
dzieciom, które w miesiącu 
LISTOPADZIE i GRUDNIU obchodzą 
urodziny.  
Są to: Karol Fabiański, Antosia 
Karbowska, Gabrysia Pusz, Kacper 
Bartnicki, Kacper Kurkowicz, Kuba 
Pomianowski, Weronika Przeczewska, 
Marianna Wiśniewska, Wiktor Brzeziński, 
Franek i Jaś Lewandowscy, Konrad 
Rostkowski. 
 
 
 
 
 
 

KALENDARIUM 
 
Listopad 

 Wróżby andrzejkowe 

 Konkurs plastyczny pt. „Żyj zdrowo i kolorowo” 

organizowany przez PCK 

 Pasowanie na przedszkolaka- grupa 3 latków- 

8.11.2012r. 
 Rozmowy indywidualne w ramach „Dni otwartych 

w przedszkolu” –  grupy3 latków i 5-6 latków 

 Akcja charytatywna „Dary serca” zbiórka 

zabawek, książeczek,  artykułów plastycznych na 

wigilię organizowaną przez PCK 

 Zajęcia otwarte w każdej grupie 

 

Grudzień 

 Wyjście na rynek – przywitanie świętego 

Mikołaja – 6.12.11 r. – grupa 5-6 latków 

 Strojenie choinki w ogrodzie - 6.12.11r. – grupy 

3,4 l. 

 Wizyta Mikołaja w przedszkolu – 6.12.11.r. 

 

 

NOWINKI PRZEDSZKOLNE 
 

 

„DARY SERCA - I TY ZOSTAŃ 

ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” 

 

Jak co roku w naszym 

przedszkolu odbędzie się zbiórka 

darów dla dzieci z biednych rodzin. Wszystkie 

zebrane upominki (zabawki, książki, artykuły szkolne 

i plastyczne) zostaną przekazane do Zarządu PCK w 

Brodnicy. 

Święta to okres miłości i dobroci dla bliźnich. 

Uczmy własne dzieci dzielić się tym co posiadają. To 

dzięki Państwu wyrosną na ludzi obdarzonych 

empatią, ludzi otwartych serc. 

Rok rocznie pracownicy PCK organizują wigilię dla 

dzieci z ubogich rodzin, podczas której dzieci 

otrzymują prezenty od św. Mikołaja. 

Tylko z Państwa pomocą dzieci te zostaną 

obdarowane upominkami.  

Pamiętajmy, że nie wypada darować prezentów 

brudnych i zepsutych, czyli tego co w domu jest 

zbędne!!! 

ZA BEZINTERESOWNĄ DOBROĆ 

DZIĘKUJEMY 



ZAPRASZAMY WSZYSTKIE 5,6 LATKI DO 
UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 
PT. „LAURKA DLA BABCI I DZIADKA”. 

 
Jak co roku w naszym przedszkolu organizujemy 

międzyprzedszkolny konkurs na najciekawszą laurkę 

dla Babci i Dziadka.  

Celem konkursu jest wdrażanie dzieci do 

szacunku dla osób starszych i samotnych. 

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci  5,6 letnie 

ze wszystkich placówek przedszkolnych   i szkolnych 

na terenie miasta.  

Wszystkie prace zostaną wręczone 

pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej.  

 

Do udziału zapraszają organizatorzy: Dorota 
Jastrzębska i Małgorzata Federowicz 

 
13.12.2012 r. zapraszamy do udziału w 

konkursie „Mali artyści”,  

który jest adresowany do całych rodzin. 

W konkursie mogą być zaprezentowane: wiersze, 

piosenki, inscenizacje i teatrzyki o tematyce 

świąteczno – zimowej. 

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do: 

Elżbiety Krezymon, Katarzyny Kahl, Małgorzaty 

Bogdziewicz lub Beaty Andrzejewskiej. 

Celem konkursu jest integracja środowiska,  

rozwijanie inwencji twórczej, a przede wszystkim 

budzenie wiary we własne zdolności i możliwości. 

 

Serdecznie zapraszamy.  

 

Z MAMĄ W KUCHNI 
 
GWIAZDKI 

HELLO KITTY 
Biszkopt: 

• jajka 3 szt. 

• mąka 1 szkl. 

• cukier 1/2 szkl. 

• cukier waniliowy 

• proszek do pieczenia 1 łyżeczka 

 

dodatkowo: 

• masa cytrynowa 

• masa truskawkowa Delecta 

• bezy 

• kolorowe posypki 

• srebrne perełki 

• opłatki z wizerunkiem Hello Kitty  

  

Białka ubić z cukrem i cukrem waniliowym, dodać 

żółtka wymieszane z proszkiem do pieczenia, a na 

końcu dodać mąkę, wymieszać. Upiec  biszkopt (piec 

około 25 minut), przekroić po ostudzeniu. Foremką 

od ciastek wyciąć gwiazdki.  

Masy zrobić według przepisu na opakowaniu. (lub 

inne). Do wysokiego naczynia wlać schłodzony jogurt 

i mleko. Chwilę miksować. Wsypać zawartość torebki 

i miksować przez 3 minuty. Gwiazdki smarować 

masą, na wierzchu kłaść wycięte opłatki. Udekorować 

bezami i koralikami. Przed podaniem schłodzić w 

lodówce. 

  

 

KRUCHE CIASTECZKA KORZENNE NA CHOINKĘ 

Na 25 ciasteczek 

 

-250 g mąki 

- żółtko surowe 

- żółtko gotowane 

- 125 g masła roślinnego 

- 70 g cukru pudru 

-1/4 łyżeczki soli 

- 1 łyżka soku z cytryny 

- 2 łyżki kakao 

- 1 łyżeczka cynamonu 

- ½ łyżeczki imbiru 

- ½ łyżeczki kardamonu 

 

Dekoracja 

Lukier biały 

- 1/2 szkl. cukru pudru 

- 1 łyżka soku z cytryny 

- 1 łyżka śmietany 

Lukier różowy 

- ½ szkl. cukru pudru 

- 1 łyżka śmietany 

- 1 łyżeczka czerwonego soku np. z owocu granatu 

 

½ opakowania białych i różowych perełek do 

dekoracji ciast 

 

Mąkę wymieszać z solą, cukrem, przetartym przez 

sitko żółtkiem, kakao i przyprawami. Posiekać z 

masłem, dodać surowe żółtko, sok z cytryny i szybko 

zagnieść ciasto. Wstawić do lodówki na 1 godz. 

Rozwałkować na placek grubości 3 mm. Wykrawać 

ciastka. Końcówką od skrzydełka miksera zrobić 

dziurki na przeciągnięcie wstążki. Piec w 200 st. 

przez 10 minut. Jeśli dziurki się „zarosły”, znów 

poprawiamy końcówką póki ciasteczka są jeszcze 

ciepłe. Odstawiamy do ostygnięcia. 

Mieszamy składniki lukrów. Powinny być dość gęste.  



Połowę ciastek smarujemy białym lukrem i układamy 

różowe perełki. Drugą połowę smarujemy lukrem 

różowym i układamy białe perełki. 

Przy pomocy wykałaczki przeciągamy wstążkę.  

 
 
 
 
 
 
 

PODZIĘKOWANIA 
 
 Dzieci dziękują wszystkim, którzy znaleźli czas 

na poczytanie bajeczki w przedszkolu. Są to 

panie: Magdalena Szablińska, Agnieszka 

Grochowiak, Karolina Sarnowska, Violetta 

Podgórska, Anna Brzezińska, Jowita Chrzanowska 

i Magdalena Maślińska. 

 Dzieci z grupy 5-6 latków dziękują pani 

Małgorzacie Chojnackiej za ciekawe zajęcia 

biblioteczne. 

 Pani Ania dziękuje pani Magdalenie Szablińskiej 

za pomoc w trakcie wyjścia do BDK na teatrzyk. 

 Pani Kasia wraz z 5-6 latkami dziękują paniom: 

Bożenie Lewińskiej, Iwonie Mazur, Annie 

Bartnickiej oraz panu Piotrowi Lewandowskiemu 

za pomoc w trakcie pobytu w Szkole Podstawowej 

nr 1 na DNIACH OTWARTYCH DLA PRZEDSZKOLI. 

 PANI WICEDYREKTOR WRAZ Z 

WYCHOWAWCAMI DZIĘKUJĄ PAŃSTWU 

SKIBA, ZGÓRKA I PANI SIKORSKIEJ ZA 

UDOSTĘPNIENIE SALI NA UROCZYSTOŚĆ 

„PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA”. 

 Dziękujemy pani Hannie Koźmińskiej, Annie 

Malinowskiej za przyniesienie papieru do 

rysowania dla dzieci. 

 3,4 latki dziękują panu Wojciechowi 

Krawitowskiemu za zorganizowanie wizyty 

przedstawicieli Policji w przedszkolu oraz za 

pokaz tresury psa. 

 Dzieci z grup: 3i4laków dziękują paniom: 

Szablińskiej, Stachowskiej, Rostkowskiej, 

Zgórka,  Lewandowskiej, Wróblewskiej oraz  

państwu Murawskim  za pomoc w organizacji 

„Pasowania na Przedszkolaka”. 

 

 
          
 
 

1. Jaką porę roku mamy, gdy za morzem 

są bociany? (zima) 

2. Co to za woda, twarda jak kamień? 

Można na łyżwach ślizgać się na 

niej?(lód) 

3. Nosi je na rękach nawet słaby malec. 

Mogą mieć pięć palców, albo jeden 

palec. (rękawiczki) 

4. Szybko po lodzie niosą nas one, obie do 

butów są przyczepione. (łyżwy) 

5. Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. 

Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie 

powiem! (bałwan) 

6. Wszystkie pojazdy na świecie muszą 

mieć koła, jak wiecie. a te, nie mają ich 

wcale! i zimą jeździ się na nich 

wspaniale. (sanki) 

7. Co to za gwiazdeczki odpowiedzcie 

śmiało, które stroją ziemię w 

sukieneczkę białą? (śnieg) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE 1.   Znajdź trzy różnice i pokoloruj bałwanki.                

 

 

ZADANIE 2. Pokoloruj obrazek 

 

BAWMY SIĘ RAZEM 



ZADANIE 3.  Połącz punkty razem z rodzicami  i pokoloruj obrazek 

 

 

 

 

 



Zadanie 4. Pomóż jelonkowi bezpiecznie wrócić do domu. Wybierz odpowiednią dróżkę i 

pomaluj ją kredką bądź ołówkiem  

 
 



Zadanie 5. Pokoloruj obrazek. 

 
 



PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA 

 
 

 
 

 

Jak co roku obchodziliśmy w 

przedszkolu „Dzień Chłopca” 

Dziewczynki z najstarszej grupy 

tuż przed wręczeniem laurek 

swoim kolegom. 

Chłopcom bardzo spodobała się 

niespodzianka dziewczynek. Każdy 

zadowolony, bo dostał laurkę od 

ulubionej koleżanki. 

Dziewczynki z grupy czterolatków 

przygotowały z panią Gosią 

uśmiechnięte serduszka. Aby każdy 

chłopiec pamiętał o uśmiechu i 

dobroci. 



 
 

 
 

 

Chłopcy z zainteresowaniem 

oglądali prezenty z każdej 

strony.  

Było również tradycyjne „Sto 

lat” i moc życzeń. 

W najmłodszej grupie też nie 

zapomniano o chłopcach. 

Dziewczęta raźno ruszyły składać 

chłopcom życzenia, a Ci ostatni 

byli bardzo zawstydzeni i z 

ociąganiem przyjmowali przejawy 

dziewczęcej sympatii. 

Zawstydzenie szybko minęło i 

dziarsko ruszyli w tany. 

Niektórzy tańczyli w parach a 

te dziewczynki, dla których 

zabrakło partnera pięknie 

tańczyły solo lub w duecie z 

koleżanką. 



 

 
 

 
 

 
 

W październiku dzieci 

rozmawiały o bezpiecznej 

drodze do przedszkola.  

Panie zaprosiły do przedszkola 

przedstawicieli Policji. 

Tatuś Michałka, pokazał 

dzieciom tresurę policyjnego 

psa.  

Niektóre dzieci bardzo bały 

się pieska, nie pomagały 

zapewnienia, że nic im nie 

grozi i uciekły do 

przedszkola. 

Jednak większość dzieci była 

bardzo odważna, z 

zainteresowaniem  obserwowała 

tresurę. 



 
 

 
 

 
 

Największym powodzeniem 

cieszyły się policyjne radiowozy. 

Każdy chciał siąść za kierownicą 

takiego auta.  

Jak urosnę będę panią policjantką 

- marzy Marcelinka przymierzając 

czapkę. 

Dzieci wymogły na panu Policjancie 

pokaz broni i kajdanek. Niektórzy 

daliby się nawet zakuć w kajdanki, 

oby je lepiej zobaczyć. 



 
 

 
 

 

W październiku 5-6 latki 

odwiedziły BDK, na scenie 

którego odbywało się 

przedstawienie teatralne dla 

dzieci. 

Martynko, czyżbyś otrzymała 

miśka w prezencie? 

Nie tylko na scenie było bajecznie 

i kolorowo.  

Wszyscy świetnie się bawili, 

teatrzyk bardzo się dzieciom 

podobał. 



 

 
 

 
 

 

Również w październiku najstarsze 

przedszkolaki odwiedziły po raz 

pierwszy szkołę. Pani Ania i Kasia 

planują tych wyjść znacznie więcej. 

Pragną aby szkoła stała się dla dzieci 

mile wyczekiwanym miejscem. 

Jak to jest być uczniem ?- myślą 

starszacy. Te ławki takie wysokie. 

Uczniowie przygotowali dla nas 

niespodziankę.  

Ta szkoła, wcale nie jest taka 

straszna jak opowiadają nam starsi 

koledzy. 



 
 

 
 

 
 

Tak zaczynały się spacerki w grupie 

maluszków. Troszkę wgląda jak 

smycz, ale wybaczcie nam rodzice, 

to dla bezpieczeństwa Państwa 

dzieci. 

Pierwszy wspólny spacer 

czterolatków i maluszków. Dzieci 

poszły zbierać kasztany i żołędzie. 

Pani Dorota zbiera, a Bartuś z rękoma 

w kieszeniach spaceruje. Tak też 

można, po co sobie brudzić rączki. 



 
 

 
 

 

Taka piękna jesienna pogoda. 

Trzeba korzystać ze świeżego 

powietrza póki nie pada. 

  

W październiku starszacy 

odwiedzili Miejską Bibliotekę. 

Pani Gosia przygotowała ciekawe 

zajęcia dla przedszkolaków. 

Po zajęciach wspólna pamiątkowa 

fotka. 



 
 

 
 

 

25 października najstarsze 

przedszkolaki 

 wraz z panią Kasią i Anitą 

odwiedziły Szkołę Podstawową nr 1  

w ramach „Dni otwartych dla 

przedszkoli”. 

Panie z nauczania początkowego 

przygotowały szereg atrakcji.  

Każdy otrzymał koszulkę i woreczek 

z napisem „Idę do szkoły”.  

Dzieci spędziły ten dzień radośnie, 

przekonały się, że szkoła to nie tylko 

nauka. 

Dużym powodzeniem cieszyła się 

tablica interaktywna. Pani Kasia 

demonstruje jak z niej korzystać. 

Dzieciom towarzyszyli rodzice, oni 

też z zainteresowaniem poznawali 

szkołę „od środka”. 



 
 

 
 

 

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w 

kolejnych zajęciach.  

Nikt się nie nudził, nikomu się nie 

dłużyło, nikt nie marudził, że jest 

zmęczony. 

No cóż komputery to najciekawsza 

przygoda, zwłaszcza dla dzieci, które nie 

czują lęku i obawy przed nieznanym.  

Pani Kasiu, kogo lub czego tak pani 

wypatruje? Pewnie autobusu do 

przedszkola, bo zapewne jest pani 

najbardziej zmęczona natłokiem 

zajęć. 



 
 

 
 

 

31 października dzieci ze 

wszystkich grup przedszkolnych 

odwiedziły cmentarz aby zapalić 

znicz na grobach nieznany żołnierzy. 

Przedszkolaki z grupy trzy i 

czterolatków wybrały się razem. 

Starsze dzieci opiekowały się w 

drodze maluszkami. Dzieci były 

wyjątkowo spokojne i wyciszone – 

bo przecież wysyłały światełko do 

nieba. 

Oczywiście dziećmi opiekowały 

się również panie: Dorota 

Jastrzębska, Małgorzata 

Federowicz, Dorota 

Wiśniewska i Ewa Kiczińska. 



 
 

 
 

 
 

8 listopada odbyło się „Pasowanie na 

przedszkolaka”. Dzięki uprzejmości 

PAŃSTWA SKIBA dzieci mogły 

wystąpić na pięknej sali, a Rodzice 

swobodnie obserwować popisy 

dzieci. 

Trzy i czterolatki zaprezentowały 

króciutką część artystyczną. 

Wszystkie odważnie stawiły czoła 

wyzwaniu, jakim był występ przed 

publicznością. 

 

Ważny moment uroczystości.  

Dzieci ślubują nie płakać, nie szlochać 

i panie zawsze kochać... 



 
 

 
 

 

 

Ekipa męska z czterolatków, która 

dołączyła w tym roku szkolnym. 

Same przystojniaki z tych 

chłopaków. 

Pani dyrektor Krystyna Dżur pasowała 

dzieci na przedszkolaków 

PRZEDSZKOLA NR 6. 

Niektórzy trochę bojaźliwie 

spoglądali na ołówek. 

 

A po uroczystości chwila dla 

fotoreporterów. 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, 

którzy mimo choroby dziecka 

przyszli na uroczystość, to dla 

dzieci, tak ważny moment.  

Jeszcze raz dziękujemy za pomoc 

w organizacji „Pasowania na 

przedszkolaka”.  

Wychowawcy 


