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Niech te Święta tak wspaniałe 
będą całe jakby z bajek. 

Niechaj gwiazdka z nieba leci, 
niech Mikołaj tuli dzieci, 

biały puch niech z góry spada, 
niechaj piesek w nocy gada. 

Niech choinka pachnie pięknie 
no i radość będzie wszędzie! 
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Historia pewnej cichej nocy 

Najpopularniejsza kolęda świata rzeczywiście zrodziła się pewnej grudniowej, cichej nocy. Swoje 
powstanie zawdzięcza przedziwnemu splotowi okoliczności.  

Wysoko w Alpach 

austriackich leży wioska Obendorf. W wigilijny wieczór 1818 roku ksiądz wikary Józef Mohr przygotowywał 
kazanie, jakie miał wygłosić w czasie Pasterki. Mimo ostrej zimy i wysokiego śniegu przyszła jakaś kobieta  
z wiadomością, że żona węglarza, najbiedniejszego we wsi, urodziła dziecko. Młoda mama nie czuje się 
dobrze i prosi księdza, bo chciałaby ochrzcić maleństwo i sama pojednać się z Bogiem.  

Zebrał się więc ksiądz Mohr, opatulił, zabrał wiatyk i poszedł.   
    Ujrzał scenę jakby żywcem wziętą z ewangelii. Na prostym, byle jak zbitym posłaniu leżała uśmiechnięta 
matka, tuląca do siebie śpiące maleństwo. Warunki niemal jak w Betlejem, a miłość w oczach wieśniaczki 
równie gorąca, jak miłość Maryi. Ksiądz ochrzcił niemowlę, posilił Eucharystią matkę, pobłogosławił 
domowników i wrócił do siebie. 

Scena z domu węglarza 

tak mu jednak utkwiła w pamięci, że zaraz po Pasterce spisał swoje wrażenia. "Cicha noc, święta noc, 
pokój niesie ludziom wszem. A u żłóbka Matka święta czuwa, sama, uśmiechnięta nad Dzieciątka snem." 
Dalej działały już tylko moc i piękno tego wiersza. Nazajutrz zobaczył tekst Franz Xaver Gruber - tamtejszy 
organista i nauczyciel śpiewu. Urzeczony, zaraz ułożył do niego melodię i tego samego dnia zaśpiewał  
w kościele.      
Pieśń pozostałaby jednak zapewne w Obendorfie, gdyby nie mała kościelna mysz, 
która zabrała się do konsumowania miechów napędzających organy i do samego instrumentu. Do naprawy 
poproszono znanego w całej okolicy specjalistę, Karola Maurachera, który po naprawie poprosił Grubera o 
ich wypróbowanie. Ten zagrał m.in. "Cichą noc". Zachwycony utworem organmistrz zabrał do Tyrolu 
nuty i słowa kolędy. Tam zaczął uczyć dzieci i dorosłych nowej pieśni, która bardzo szybko stała się 
niezwykle lubiana i śpiewana nic tylko w czasie świąt.   
    Rodzina Strasserów, mieszkająca nieopodal, miała szczególnie uzdolnione muzycznie potomstwo: 
Karolinę, Amalię, Józefa i Andrzeja. Jak co roku, dzieci wędrowały na targ do Lipska, 
sprzedawać rękawiczki szyte przez rodziców. By dodać sobie odwagi, nuciły różne melodie, w tym i naszą 
kolędę. No i stało się tak, że usłyszał je pewien starszy pan i zaprosił na koncert do domu cechowego 
lipskich sukienników. Na koncercie, na którym obecna była para królewska, onieśmielone dzieci wykonały 
oczywiście "Cichą noc". Sala podobno zamarła w zachwycie. Dzieci musiały śpiewać kilkakrotnie. 
Zostały zaproszone na zamek królewski w Plisenburgu, gdzie również śpiewały swoją kolędę.   
Było to w 1832 roku. Od tej pory "Cicha noc" ruszyła w świat. 
    Wiemy jeszcze, że w 1834 roku ukazała się w lipskim śpiewniku z dopiskiem "prawdziwa pieśń tyrolska".  
    Franz Gruber awansował na posadę organisty w Hallein. Sława dzieła przerosła twórcę. Zmarł w 1863 
roku całkowicie zapomniany, lecz jego kolęda trafiła do wszystkich ważniejszych śpiewników świata.  
    W 1937 roku dla upamiętnienia twórców "Cichej nocy" wystawiono w Obendorfie kaplicę, gdzie w każdą 
Wigilię kolęda wykonywana jest w kilkunastu językach.  
 

Na podstawie J. Uryga, Kolęda, która 
zdobyła świat,  opr. KK /"Jezus Żyje" nr 8 - pismo katolickie/ 
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KOLOROWANKA 
 

 



4 NASZA GAZETKA 4 (165) GRUDZIEN  2017R. 

 

 

KĄCIK RODZICA 
 

Nie bójmy się okazywać dziecku uczuć...  
 
Z okresem świąt, Nowego Roku budzą się w nas refleksje nad tym co było, co udało się nam osiągnąć, ale 
także jakie popełniliśmy błędy itp. Zauważamy jak ten czas szybko leci, jak nasze nie tak dawno małe 
dzieci już wcale nie są takie małe i dochodzimy wtedy do wniosku, że ... 
 
... Gdybym mogła od nowa wychowywać dziecko... 
 
Częściej używałabym palca do malowania, a rzadziej do wytykania. 
Mniej bym upominała, a bardziej dbała o bliski kontakt. 
Zamiast patrzeć stale na zegarek, patrzyłabym na to, co robi. 
Wiedziałabym mniej, lecz za to umiałabym okazać troskę. 
Robilibyśmy więcej wycieczek i puszczali więcej latawców. 
Przestałabym odgrywać poważną, a zaczęła poważnie się bawić. 
Przebiegałabym więcej pól i obejrzała więcej gwiazd. 
Rzadziej bym szarpała, a częściej przytulała. 
Rzadziej byłabym nieugięta, a częściej wspierała. 
Budowałabym najpierw poczucie własnej wartości, a dopiero potem 
dom. 
Nie uczyłabym zamiłowania do władzy, lecz potęgi miłości. 

/ Diane Loomans/ 

 

W Nowym Roku życzymy Państwu samych wspaniałych i radosnych chwil spędzonych wspólnie z dziećmi... 
 
 

opracowanie Agnieszka Jancewicz 

 

SMACZNIE I ZDROWO 

Ciasto marchewkowe 

Składniki: 

 1i 1/3 szklanki mąki 
 3/4  szkl. Cukru 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
 2 łyżeczki cynamonu 
 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej 
 1/2 łyżeczki zmielonych goździków 
 1/2 łyżeczki soli 
 1/2 szklanki oleju rzepakowego  
 3 jajka, roztrzepane 
 1 szklanka grubo posiekanych orzechów 

włoskich 
 pół szklanki jabłek startych na tarce o grubych oczkach 
 2 szklanki startej na średnich oczkach marchewki 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 
W jednym naczyniu przesiać składniki suche: mąkę, cukier, sól, proszek, sodę oraz  przyprawy.  

W drugim naczyniu roztrzepać jajka z olejem. Połączyć zawartość obu naczyń, dodać marchewkę, orzechy 
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i jabłka, wymieszać łyżką. Do tortownicy (średnica 23 cm) wyłożonej papierem do pieczenia przelać ciasto. 
Piec w temperaturze 180 ºC przez około 40 minut. 
Krem: 

 300 g serka śmietankowego (ja używam Delikate z jogurtem – dostępny w Biedronce), w 
temperaturze pokojowej 

 1/2 szklanki przesianego cukru pudru 
 90 g masła, w temperaturze pokojowej 

Masło, cukier umieścić w misie miksera. Utrzeć do otrzymania puszystej i jasnej masy maślanej. Dodawać 
serek kremowy, w trzech turach, cały czas ucierając. 
Wystudzone ciasto przekroić wzdłuż. Połową kremu przełożyć ciasto, resztę rozsmarować na górze. 
Można ozdobić orzechami włoskimi i delikatnie oprószyć cynamonem. 

     Smacznego 
                Beata Szelągowska 

  

„MĄDRA GŁÓWKA” –  ZAPRASZAMY DO ZABAWY  

 
Zapraszamy wszystkie dzieci ( wraz z rodzicami) do wspólnego rozwiązywania zadań  
w rocznym konkursie MISTRZ MADRA SÓWKA.  
 
 

 

Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
            

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

 Tajemnica mojego ciała: 
W pierwszym tygodniu 

grudnia  skupimy się na 
gromadzeniu doświadczeń 
związanych ze zmysłami: 
dotyku, wzroku oraz słuchu. Tym 
samym poznamy także budowę 
swojego ciała .  Zwrócimy 

szczególną uwagę na kształtowanie nawyku 
mycia rąk przed i po posiłku. Będziemy rozwijali 
sprawność ruchową dzieci oraz wzmacniali 
poczucie własnej wartości. Podejmiemy próbę 
nazywania i rozpoznawania emocji. 

6 grudnia będziemy uczestniczyli w imprezie 
mikołajkowej i wspólnie oczekiwali na 
niezwykłego gościa w czerwonym stroju i białą 
brodą. 

Zimowe święta: 
W drugim tygodniu miesiąca będziemy ćwiczyli 
sprawność manualną rąk poprzez wykonanie 
ozdób świątecznych (lepienie z masy solnej, 
nawlekanie, wycinanie).  Porozmawiamy o 
zbliżających się świętach. Przed i po leżakowaniu 
będziemy doskonalili umiejętność zdejmowania i 
nakładania odzieży. Poprzez codzienne zabawy 
ruchowe  oraz pobyt na świeżym powietrzu 
będziemy kształtowanie sprawności fizyczną 
dzieci. Skupimy się na nawiązywaniu kontaktu 
wzrokowego podczas rozmowy i kształtowaniu 
własnego „Ja”; 

Czekam na Mikołaja:  
W trzecim tygodniu grudnia zaangażujemy dzieci 
w przygotowania świąteczne. Poznamy niektóre 
tradycje bożonarodzeniowe. Obejrzymy jasełka w 
wykonaniu najstarszej grupy w przedszkolu. 
Poćwiczymy prawidłowe posługiwanie się 
pojęciami: na górze, na dole, na, pod. Będziemy 
rozwijali ekspresję teatralną dzieci oraz zwrócimy 
uwagę na prawidłowy uchwyt narzędzia. 
Przyszła zima: 
W tygodniu po świętach zachęcimy dzieci do 
prowadzenie obserwacji przyrodniczych podczas 
spacerów. Przy okazji będziemy wdrażanie 
nawyk mycia rąk po przyjściu z podwórka. 
Zwrócimy szczególną uwagę na kształtowanie 
prawidłowej postawy ciała oraz stosowanie form 
grzecznościowych. Poprzez różnorodne zabawy 
będziemy rozwijali poczucia rytmu. 

Nauczycielki oddział: 
Agnieszka Jancewicz 
 Beata Szelągowska 

 

Wiersz do nauki:„Święty Mikołaj”  

Jedzie święty Mikołaj  

Białą brodą świeci  

Worek z prezentami  

Ma dla grzecznych dzieci  

Po śniegu, po białym  

W zwinne renifery  

Wspaniałym zaprzęgiem  

Pędzi w dwójki cztery  
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Jedzie święty Mikołaj  

Z dalekiej północy  

Od wioski do miasta  

Pędzi w środku nocy 

 

Piosenka do nauki: „Mikołaj jedzie 

samochodem” 

I. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem 
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę. 
Ref. U-hu-ha tra-la-la 
Co to za Mikołaj? x2 
II. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku, 
a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku. 
Ref. U-hu-ha tra-la-la  
Co to za Mikołaj? x2 
 
Dziękujemy: 
- p. Możejko za artykuły papiernicze  
i zorganizowanie spotkania w ramach projektu 
„Mój miś”  podczas, którego dzieci dowiedziały się 
jak powstaje miś  
- p. Pogonowskim za ryzy papieru, spotkanie 
czytelnicze oraz „złote dukaty” w ramach projektu 
„Mój miś”  
- p. Rytwińskiej za spotkanie czytelnicze  
w ramach projektu „Mój miś” 
 

ODDZIAŁ II SMERFY 

  
            Grudzień to miesiąc oczekiwany przez 
dzieci z wielu względów: z nadejścia zimy a z nią 
śniegu, Mikołaja i choinki.  W grudniu będziemy 
realizować następującą tematykę:    
I tydzień: Bezpieczny przedszkolak  
II tydzień : Zima tuż, tuż  
III tydzień : Kubuś Puchatek i przyjaciele  
IV tydzień:  Święta tuż, tuż  
 
W pierwszym  tygodniu będziemy realizować 
program „Bezpieczny przedszkolak”. Utrwalimy 
zasady bezpieczeństwa na terenie przedszkola ( 
w salach i na placu przedszkolnym). Podczas 
zabaw  i zajęć dzieci będą rozróżniać sytuacje, 
miejsca i przedmioty bezpieczne i niebezpieczne. 
Porozmawiamy też o pracy strażaka, policjanta.    
Nauczymy dzieci też prawidłowego zachowania w 
sytuacji kontaktu z psem.  
W drugim tygodniu zwrócimy uwagę dzieci na 
oznaki zimy: niska temperatura, śnieg, krótkie dni. 
Dzieci będą  podziwiać zimowy krajobraz 

podczas spacerów i zabaw na śniegu. Poznają 
właściwości śniegu na podstawie samodzielnie 
przeprowadzonych obserwacji. Prace plastyczne 
też odzwierciedlą piękny zimowy krajobraz. 
Zapraszamy chętnych rodziców do czytania  
w naszej grupie przygód Kubusia Puchatka. Mile 
widziane są ozdoby na choinkę wykonane  
w domu z dziećmi. W trzecimi tygodniu będziemy 
rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci, 
przybliżając dzieciom przygody  Kubusia 
Puchatka i jego przyjaciół. W tym tygodniu 
poprosimy o przyniesienie misia i jego przyjaciół 
oraz ulubionych książek. Pluszaki wykorzystamy 
do różnorodnych zabaw. Na zajęciach 
plastycznych też powstaną przyjaciele Kubusia 
Puchatka W czwartym tygodniu będziemy 
rozmawiać o rodzinnych świętach- Bożym 
Narodzeniu. Zapoznamy dzieci ze zwyczajami  
i tradycjami świątecznymi wykorzystując do tego 
też utwory literackie. Oczywiście ubierzemy 
choinkę własnoręcznie przygotowanymi 
ozdobami, będziemy śpiewać kolędy   
i spróbujemy upiec pierniki. 

Nauczycielki oddziału : 
Barbara Duda  

Marzena Makowiecka  
Iwona Dąbrowska  

 
 

Wiersz do nauki: 
„Zima”   B. Formy  

 
Lecą z nieba płatki śniegu 
Świat się cały bieli w koło 
Zabierz narty oraz sanki, 

 Na dół z górki mknij wesoło. 
 

W słońcu skrzą się śnieżne gwiazdki,  
zostań z nami pani zimo. 
Drzewa mają białe czapy,  

wśród nich zjeżdżać będzie miło. 
 

Mróz siarczysty uszy ściska 
Nosy wszystkich są czerwone. 

Zimo! Śniegu sypnij więcej  
Dzieci będą zachwycone. 

 
 

Piosenka do nauki: 
„Strojnisia choinka” 

I. Zielone gałązki, a na każdej świeczka, 
                             W stroiku z bibułki 
stoi choineczka. 

Ref: Gdy zaświeci gwiazdka między 
gałązkami 

Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy 
Hej kolęda, kolęda. 

II. Kolory tęczowe w bombkach latarenkach, 

.  

http://przedszkolanka0209.wrzuta.pl/audio/1dUuxoVsCXY/mikolaj_jedzie_samochodem
http://przedszkolanka0209.wrzuta.pl/audio/1dUuxoVsCXY/mikolaj_jedzie_samochodem
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Choinka w kolorach strojna jak 
panienka. 

Ref: Gdy zaświeci… 
III. Gra wietrzyk zimowy w sadzie za oknami 

Strojnisia choinka słucha razem z 
nami. 

 Ref: Gdy zaświeci… 
 

 

ODDZIAŁ III  MUMINKI 

TEMATYKA 
TYGODNIOWA 

 

„Świat przed milionami 
lat…” – to oczywiście 
świat pełen dinozaurów i 
ogromnych paproci. To też 

czas powstawania węgla, soli, bursztynu… Nasz 
czas poświęcimy tym właśnie kopalinom – 
będziemy je po raz kolejny oglądać, porównywać 
i sprawdzać ich właściwości.  
W tym tygodniu odwiedzi nas też Mikołaj! To 
spotkanie dla wszystkich przedszkolaków jest 
zawsze ogromnym przeżyciem. Będziemy się 
razem bawić, śpiewać, a także… przepraszać za 
swoje drobne przewinienia i obiecywać poprawę 
:)  

„Zima tuż, tuż” – Rozpoczynamy przygodę z 
kolejną, dobrze już dzieciom znaną, porą roku: 
zimą. Zima jest piękna i ciągle jeszcze nie wiemy 
o niej wszystkiego, dlatego będziemy 
przeprowadzać eksperymenty ze śniegiem i 
lodem, obserwować zmiany w przyrodzie, 
poprawnie nazywać i określać różne zjawiska 
atmosferyczne i doświadczać jej uroków w czasie 
spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. 

 „W oczekiwaniu na święta Bożego 
Narodzenia” – Poznamy nowe i przypomnimy 
sobie te już znane zwyczaje i tradycje związane 
ze świętami Bożego Narodzenia. Będziemy 
rozwijać naszą wiedzę i zmysł estetyczny poprzez 
dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej 
oraz rękodzieła artystycznego. Przygotujemy się 
do świąt podobnie, jak w domach: najpierw czeka 
nas wielkie sprzątanie, dekorowanie sali, 
przygotowanie upominków dla najbliższych, a 
później wspólne śpiewanie kolęd i dzielenie się 
opłatkiem w czasie przedszkolnych „Jasełek”. 

 

Do końca listopada poznaliśmy litery (o, O; a, A; 
e, E; m, M; i, I; t, T; d, D) oraz cyfry (1, 2, 3, 4, 5). 
W grudniu dołączą do nich kolejne: k, K; l, L; y, Y 

oraz 6 i 0. Za nami już pierwsze doświadczenia 
związane z czytaniem 

DZIĘKUJEMY pani Faszczewskiej za papier do 
rysowania. W dalszym ciągu prosimy wszystkich, 
którzy mają takie możliwości, o papier/kartki... 
Pięciolatki zużywają go w ogromnej ilości...  

 
 Nauczycielki oddziału: 

Barbara Wróblewska 
Maria Borowik 

 

 

Wiersz do nauki:  „PADA ŚNIEG” Dorota 
Gellner 

  
Pada śnieżek, pada śnieżek.  
Już ze śniegu mam kołnierzyk,  
Białe uszy i policzki,  
I śniegowe rękawiczki. 
  
A jak padać nie przestanie –  
wiecie, co się ze mną stanie?  
Będzie kino nie z tej ziemi –  
Nos w marchewkę mi się zmieni. 

 
Piosenka do nauki:  „JADĄ SANIE” 
 
Jadą, jadą sanie po śniegu bielutkim. 
Mrozik w nosy szczypiew kożuszku cieplutkim. 
 
Ref. Zimo nasza, zimo zła, 
jedziesz z nami, jedziesz w dal. 
Zimo nasza, zimo zła, 
jedziesz z nami w dal. 
 
Zima popatrzyła, śniegiem posypała - 
stawy zamroziła, drzewem kołysała. 
 
Chociaż zima mroźna bardzo ją lubimy. 
Białego bałwana razem ulepimy. 

 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

Mikołajki-  6 grudnia 
obchodzimy Mikołajki, czyli 
dzień Świętego Mikołaja. 
Święto ustalono na cześć 
biskupa Mikołaja z Miry. To 
właśnie on rozpoczął 

rozdawanie podarunków . Tradycje Mikołajkowe 
różnią się nie tylko między państwami, ale także 
regionami w Polsce. W oczekiwaniu na spotkanie                   
z Mikołajem przygotujemy  listy , w których 
zdradzimy nasze marzenia oraz  prezent  za to, 
że co roku jest z mami. 
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Tutaj rosły paprocie-  lubimy oglądać książki i 
albumy o dinozaurach , często  bawimy się tymi 
prehistorycznymi zwierzętami.  Wiedzę i 
zainteresowania na temat  dinozaurów poszerzać 
i  rozwijać  będziemy w drugim tygodniu grudnia. 
Zapoznamy się z wyglądem Ziemi w czasach 
prehistorycznych. Poznamy przypuszczalne 
przyczyny wyginięcia dinozaurów oraz historią 
powstania węgla kamiennego .  
Czar świąt- w następnym tygodniu  będziemy 
przygotowywać się do świąt. Poznamy tradycje i 
zwyczaje związane ze świętami Bożego 
Narodzenia w naszym kraju jak i w innych 
krajach. Weźmiemy udział w spotkaniu 
opłatkowym  i obejrzymy Jasełka . 
Nadchodzi zima- między świętami o Nowym 
Rokiem porozmawiamy o nowej porze roku- 
zimie. Jeżeli spadnie śnieg- poznamy jego 
właściwości na podstawie zabaw badawczych. 
Utrwalimy nazwy pór roku, dni tygodnia i 
miesięcy. 
 W grudniu bawić się będziemy z literkami: l,  y, r 
oraz cyferkami : 6,0 

Nauczycielki oddziału: 
Halina Rygorczuk 

Krystyna Lenczewska 
 

Wiersz do nauki – Pada śnieg   Dorota Gellner 
 
 Pada śnieżek,  
pada śnieżek. 
Już ze śniegu  
mam kołnierzyk, 
białe uszy 
 i policzki, 
i śniegowe rękawiczki. 
A jak padać  
nie przestanie – 
wiecie, co się  
ze mną stanie? 
Będzie kino  
nie z tej ziemi – 
nos w  marchewkę  
mi się zmieni! 
 
Piosenka do nauki -  Grająca choinka 
 
 1. Przyniosły krasnoludki choinkę                                                                                                                                      
ubraną w nutki -                                                                                                                                                              
wesoło srebrem dzwoniące,                                                                                                                                                    
jak bombki błyszczące. 
Ref.: Choinka cała nam gra, 
piosenki cichutko śpiewa. 
la, la, la, la, la, la, la, la, 
kolęda serca nam rozgrzewa. 
2. Na szczycie gwiazda mruga, 
zimowa nocka jest długa. 
Przysiadły wkoło śnieżynki, 

by słuchać choinki. 
Ref.: Choinka cała nam gra….. 
3. Kluczyki wiolinowe 
przypięło drzewko jodłowe. 
Łańcuszek ,  jak pięciolinia, 
gałązki owija. 
Ref.: Choinka cała nam gra….. 
 
 

 
 
 
 

ODDZIAŁ V GUMISIE 

 Tematyka w grudniu  
i zadania, które planujemy 
zrealizować: 
Mikołajkowo-  
kiermaszowo- stworzenie 
atmosfery ciekawości  
w  oczekiwaniu na 
spotkanie z Mikołajem; 

utrzymanie tradycji związanej  
z kiermaszami bożonarodzeniowymi i pełne 
zaangażowanie w przygotowanie ozdób; 
utrwalanie poznanych liter i cyfr poprzez 
różnorodną działalność grafomotoryczną; 
wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji 
plastycznej 
Zima -  obserwowanie  zmian zachodzących  
w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt   
i piękno przyrody ; dostrzeganie cykliczności pór 
roku ; poznawanie właściwości śniegu i lodu; 
rozwijanie orientacji przestrzennej, utrwalenie 
schematu ciała ; rozwijanie mowy poprzez 
tworzenie krótkich opowiadań 
 
Święta Bożego Narodzenia  − kultywowanie 
tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze 
Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem; 
tworzenie wzajemnych relacji opartych na 
szacunku, akceptacji i miłości ; zaangażowanie  
w grupowe przedstawienie jasełek 
bożonarodzeniowych ; poznawanie zwyczajów, 
tradycji związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia w innych  
krajach europejskich ; zachęcanie do pomocy 
 w pracach domowych ; tworzenie wzajemnych 
relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości; 
wdrażanie do sprawiania bliskim przyjemności;  
rozwijanie sprawności manualnej ; wzajemne 
okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich  
Wszystkich rodziców zapraszamy na Spotkanie 
Wigilijne poprzedzone Jasełkami w wykonaniu 
Gumisiów 21 grudnia na godz. 16.00. 
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Bardzo dziękujemy p. Stankiewicz za 
systematyczne :) dostarczanie pasków, 
paseczków, brystoli na potrzeby naszej grupy  
i przedszkola. 
 

Nauczycielki oddział: 
Beata Mioduszewska 

Anna Marciniak 

 
 
 
 
 
 
 
"Wieczor wigilijny". Tadeusz Kubiak 
 
Biały obrus lśni na stole, 
pod obrusem siano. 
Płoną świeczki na choince, 
co tu przyszła rano. 
 
Na talerzu kluski z makiem, 
karp jak księżyc srebrny. 
Zasiadają wokół stołu 
dziadek z babcią, krewni. 
 
Już się z sobą podzielili 
opłatkiem rodzice. 
Już złożyli wszyscy wszystkim 
moc serdecznych życzeń. 
 
Kidy mama się dzieliła 
ze mną tym opłatkiem, 
miała w oczach łzy, widziałem, 
otarła ukradkiem. 
 
Nie wiem, co też mama chciała 
szepnąć mi do ucha: 
bym na drzewach nie darł spodni, 
pani w szkole słuchał… 
 
Niedojrzałych jabłek nie jadł, 
butów też nie brudził… 
Nagle słyszę, mama szepce: 
- Bądź dobry dla ludzi. 
 
Piosenka ,,Jezu, śpij” muz. i sł. J.Kucharczyk 
 
W starej szopce za żłóbeczkiem, 
mały świerszczyk sobie spał. 
Kiedy Jezus się obudził, 
świerszczyk cichuteńko grał. 
 
 Ref.:   Cyt, cyt, cyt, cyyyt, aaa…. 
  Cyt, cyt, cyt, Małemu grał. /bis/ 
 
W suchym sianku za stajenką  

polna myszka norkę ma. 
Kiedy Jezus się obudził,  
tak cichutko śpiewała… 
 Ref.     Pi, pi, pi, piii, aaa…. 
  Pi, pi, pi, tak śpiewała. /bis/ 
Ciemno, cicho dookoła, 
 tylko świerszczyk pięknie gra. 
Mała myszka popiskuje: 
 śpij Jezusku, aaa…. 
 Ref.     Cy, cy, cy, cyyy, pi, pi, piii… 
  Aaaa, śpij Jezu, śpij…./bis/ 
 

 

ODDZIAŁ VI BULINKI 

 Przysłowie - Gdy w dzień 
Adama i Ewy mróz i pięknie, 
zima wcześnie pęknie. 
GRUDZIEŃ - nazwa miesiąca 
pochodzi od słowa gruda  
(w grudniu ziemia jest 
zamarznięta, pokryta grudami) 

 No cóż, dotarliśmy  do ostatniego miesiąca 
roku 2017r. W grudniu rozpoczyna się 
kalendarzowa zima. Ze względu na Święta 
Bożego Narodzenia oraz Sylwester grudzień na 
pewno będzie naszym ulubionym miesiącem.  
W tym miesiącu do naszego przedszkola Mikołaj 
przyjdzie 6 grudnia. Na to spotkanie dzieci 
przygotują piosenkę oraz przygotowują listy 
przedstawiające ich marzenia. Będziemy 
dekorować choinkę, wykonywać ozdoby na 
kiermasz bożonarodzeniowy i przygotowywać się 
do świąt Bożego Narodzenia. 
07.12.17 na godz. 9.30 jedziemy  do Muzeum 
Wojska Polskiego na zajęcia pt.  
"Z Marszałkiem  po Białymstoku".  
 
Tematyka tygodnia: 
- NASZ WOLNY CZAS, 
- ZIMA BIAŁA, 
- ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA. 

Nauczycielki oddziału: 
Anna Stanisławiuk 

Małgorzata Andrejewicz 
Piosenka do nauki: 
'ŚWIATECZNE ŻYCZENIA" 
 
Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na wieczornym 
niebie, 
gdy popłynie w świat kolęda, 
przy choince zbiera sie rodzina, 
to juz są święta. 
 
Ref. Gwiazdka z nieba śle promyki złote 
        i spełnia nam marzenia. 
        Z ust do ust i z serc do serc 
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        płyną dobre życzenia. 
 
Na wigilijnym stole jasno płonie świeca 
i dwanaście potraw czeka. 
Znajdzie sie dziś miejsce dla każdego, 
to juz są święta. 
Ref. Gwiazdka z nieba śle ... 
I dziś życzymy sobie tego, co najlepsze, 
dużo zdrowia, dużo szczęścia. 
I prezentów pod choinką wiele,  
to już są święta. 
 
Wiersz do nauki: 

"Choinka w przedszkolu" Cz. Janczarski 

Kolorowe świeczki, 
kolorowy łańcuch. 
Wkoło choineczki 
przedszkolacy tańczą. 

Serduszko z piernika, 
pozłacany orzech. 
Ciepło jest w przedszkolu, 
chociaż mróz na dworze. 

Za oknami – wieczór, 
Złota gwiazdka błyska. 
Bawi się w przedszkolu, 
dziś rodzinka bliska. 

Dziadzio siwobrody 
wędruje po dworze. 
Niesie do przedszkola 
podarunki w worze. 

DRODZY RODZICE!! 
 
 Z okazji świąt Bożego Narodzenia, 
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, 
kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia 
radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności 
wraz  z nadchodzącym Nowym Rokiem  2018, 
życzymy dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie 
opuszcza Was pomyślność i spełnią się 
najskrytsze marzenia. 
 

życzą p. Małgosia, p. Ania, p. Halina z grupy 
BULINKI 

 
JĘZYK ANGIELSKI – lektor Magda Jastrzębska 
 
 
W GRUDNIU 
Kacperki, Muminki, Gumisie, Bulinki: 
Poznają piosenkę świąteczną: 
Jingle bells! 

 

We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas 
and a Happy New Year. 

Happy holidays to you, 
your family, your friends. 
Happy holidays, Merry Christmas, 
and a Happy New Year. 

Let’s clap. 
We all do a little clapping. 
We all do a little clapping. 
We all do a little clapping. 
Christmas is here. 

Let’s jump. 
We all do a little jumping. 
We all do a little jumping. 
We all do a little jumping. 
Christmas is here. 

Let’s stomp. 
We all do a little stomping. 

We all do a little stomping. 
We all do a little stomping. 
Christmas is here. 

Shhh…let’s whisper. 
We all do a little whispering. 
We all do a little whispering. 
We all do a little whispering. 
Christmas is here. 

Big voices! 
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas 
and a Happy New Year 
 

Nauczą się zwrotów grzecznościowych: 
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Poznają wyrażenie ‘I have got’ i nauczą nazywać 
zabawki w języku angielskim: 
 

ball – piłka 
blocks – klocki 
doll – lalka 
teddy bear – miś 
 kite – latawiec 
car – samochodzik 

 
Smerfy, Muchomorki: 

Poznają słownictwo związane z tematyką 

Świąt Bożego Narodzenia: 

                   
                                      
What color is Rudolph's nose? 
Blue? No. 
 What color is Rudolph's nose?  

Green? No way. 
What color is Rudolph's nose?  
Purple? No. 
 It's red. It's red. It's red.  
What color is Santa's beard.  
Pink? No. 
 What color is Santa's beard.  
Brown? No. 
 What color is Santa's beard.  
Orange?  No. 
 It's white. It's white. It's white.  
What color is a Christmas tree? 
 Black?  Uh uh. 
 What color is a Christmas tree? 
 Red? Nope.  
What color is a Christmas tree? 
Yellow? No.  
It's green. It's green. It's green. It's green. It's 
green. It's green. 

 

Rada Rodziców  
 
Składka 180,00 zł za rok szkolny. Płatne w całości lub w ratach. 
Drugie/trzecie dziecko z rodziny w przedszkolu – 140,00 zł. 
 

terminy wpłat: 
I rata -  do końca XI /2017– 100,00 zł. 
II rata – do końca I/2018 – 40,00 zł. 
III rata – do końca III/2018 – 40,00 zł.  

 
PILNE !!!!!! Fluoryzacja 50,00zł. należność należało opłacić do końca listopada 2017r.  

Powyższe należności wpłacamy na konto bankowe Rady Rodziców   
16 1060 0076 0000 3200 0109 1376 

KALENDARZ – WYDARZENIA GRUDZIEŃ 2017r. 

 
06.12.2017r. godzina 9.30  – Mikołajki z udziałem dzieci z punktu przedszkolnego Aniołkowo  
                                         prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga 
06-07.12.2017r. – Kiermasz bożonarodzeniowy -  prac wykonanych przez dzieci. jednocześnie zapraszamy  
                            do przekazywania darów na kiermasz osoby które same  wykonują świąteczne ozdoby.  
                            Dochód przeznaczony zostanie na doposażenie przedszkola 
21.12.2017r. – godzina 10.30 – przedstawienie Jasełkowe dla dzieci – dzielenie się opłatkiem ,  
                                                   dzieci otrzymają prezenty choinkowe 
       godzina 16.00 – przedstawienie Jasełkowe dla rodziców. Serdecznie zapraszamy 
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W REPORTERSKIM SKRÓCIE  
Pamięć o tradycjach narodowych 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Muminki realizują projekt matematyczny 

Goście w przedszkolu 
W listopadzie nasze przedszkole odwiedzili 
Inspektorzy Transportu drogowego oraz zawodnicy 
drużyny Lisy Białystok Baseball. 
 


