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Gazetka 

dla Rodziców przedszkolaka 
grudzień 2010  (nr 3) 

 
 

 Listopad i początek grudnia 
 

Najważniejszym wydarzeniem był przyjazd  
MIKOŁAJA !!!  

 

 Co robiliśmy w minionym miesiącu? 
 
Przedszkolaczki obserwowały zmiany pogody i pór roku – próbowały określać cechy pogody. 
Prowadziliśmy doświadczenia z wiatrem – a w czasie tych zabaw dzieci doskonaliły orientację 
w przestrzeni i schemacie ciała. 
 Wdrażałyśmy dzieci do uważnego  słuchania wierszyków o zimowo – jesiennej pogodzie. 
Prowadząc rozmowy o zmianach w przyrodzie i w porach roku przedszkolaki uczestniczyły też 
w wielu zabawach rytmicznych i ruchowych rozwijających sprawność fizyczną, refleks 
i równowagę. Wiedzą również dlaczego wiatraki i wiatraczki się kręcą i do czego służą. 
Maluchy wnikliwie analizowały w co trzeba się ubrać jesienią i zimą. Zastanawiały się także, 
dlaczego kalosze są dobre na deszczową pogodę oraz prowadziły doświadczenia z wodą 
analizując co nasiąka wodą a co nie.  
Nie zabrakło też ćwiczeń wymowy – zabaw dźwiękonaśladowczych imitujących odgłosy wiatru 
i węża.  
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Dzieci słuchały różnych rodzajów muzyki: „do marszu, do spania, do malowania, do baletu” 
i próbowały określić jej cechy. 
Ulubionym zajęciem dzieci – jest malowanie farbami – dlatego również i tą technikę 
wykorzystamy w przygotowaniu świątecznych ozdób.  
Maluszkom udało się już zrobić łańcuch na choinkę z kolorowego papieru. 
Studenci AWF poprowadzili dla maluchów i zerówki zabawę Mikołajkową „na sportowo”.  
21 grudnia w dniu szkolnego wieczoru opłatkowego przedszkolaczki wezmą udział w jasełkach, 
w rolach aniołków.  
W połowie stycznia jest planowana zabawa karnawałowa, którą poprowadzą studenci AWF. 
 

 
 
 

 Wybrane piosenki z listopada i początku grudnia 

Wietrzyku psotniku (piosenka) 

Wiatr zapukał w okno do dzieci 
Maluchy, maluchy, jak leci? 
Nie chce mi się biegać po polach 
Przyjdę do waszego przedszkola 
Nie! Nie! Nie! 
 
Ref. 
Wietrzyku psotniku, masz chmurki przegonić 
Utulić sarenki w lesie, 
Kałuże osuszyć i liście posprzątać 
Bez ciebie cóż zrobi jesień? 
 
Wiatr zapukał w okno leciutko 
Bez was dzieci mi smutno 
Nie chce mi się gwizdać i biegać 
Wolę z wami trochę pośpiewać. 
 
Ref. 
Wietrzyku psotniku, masz chmurki przegonić… 
 

J. angielski – piosenka – „Make a circle” 
 

1. Make a circle big, big, big 
  Small, small, small 
Big, big, big 

2. Make a circle round and round 
round and round, round and round 
Make a circle round and round, hello, hello, hello 

3. Make a circle up, up, up 
Down, down, down 
Up, up, up 
Make a circle down, down, down 
Now sit down! 
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Tak się zachmurzyło - piosenka 
 
Tak się zachmurzyło 
Słonko się ukryło 
Pada, pada śnieżek biały, 
Dawno go nie było. 
Pada, pada śnieżek biały, 
Dawno go nie było. 
 
Chodźmy na saneczki, 
Chłopcy i dzieweczki, 
Pojedziemy wszyscy razem  
z wysokiej góreczki. 
Pojedziemy wszyscy razem  
z wysokiej góreczki. 
 
Pędzimy, pędzimy, 
Nic się nie boimy. 
Aż tu nagle bęc, na śnieżek 
I wszyscy leżymy. 
Aż tu nagle bęc, na śnieżek 
I wszyscy leżymy. 
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Szanowni Państwo 
 

Z okazji zbliżających się Świąt             

Bożego Narodzenia, w tym szczególnym 

czasie radości i spokoju, składamy 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz 

osobistej i zawodowej pomyślności. 

 

Niech te najpiękniejsze w roku Święta upłyną w ciepłej rodzinnej 

atmosferze, w gronie rodziny i przyjaciół. 

Niech będą pogodne, refleksyjne i szczęśliwe, a Nowy 2011 Rok niech 

spełni wszystkie pragnienia, zamysły i oczekiwania. 

życzy 

Kadra Przedszkola Gedanensis 
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Pierniczki Świąteczne  dla dzieci 
 
Pierniczki są naprawdę pyszne i co ważne- szybko robią się miękkie. Robi się je bardzo 
łatwo i szybko, zawsze się udają. Smakują wyśmienicie. Najlepiej je robić i lukrować razem, 
całą rodziną - zwłaszcza z dziećmi. Zamiast wycinać gotowe kształty można robić różne 
zwierzątka, Mikołaja, aniołki, choinki, postacie z szopki itp.- jest to bardziej pracochłonne 
ale efekty są super!!!  

Oczywiście, z ciasta można foremkami wycinać gotowe kształty (serca, gwiazdki itp.) 

Składniki: 
- 1/2 kg mąki 
- po 20 dag sztucznego miodu i cukru pudru 
- 12 dag margaryny 
- 1 jajko 
- 1 łyżeczka sody 
- szczypta soli 
- 1 opakowanie przyprawy do pierników 
 
poza tym: 
- cukier puder do lukru 
- do zabarwienia lukru: mogą być spożywcze barwniki do wielkanocnych pisanek ale może 
też być kakao, sok z buraków lub kolorowe, farbowane syropy do picia (do rozcieńczania z 
wodą). Można je zmieszać wtedy z cukrem pudrem. 
 

Wykonanie: 

1. Na stolnicę przesiewamy mąkę z sodą i solą, we wgłębienie wlewamy rozpuszczony i lekko 
przestudzony miód. 
2. Dodajemy resztę składników i wyrabiamy aż ciasto będzie gładkie i lśniące. 
Można także zrobić inaczej: Miód gotować z cukrem i przyprawami, schładzamy i łączymy z 
mąką, sodą, jajkiem, i tłuszczem. 
3. Ciasto po kawałku rozwałkowujemy na grubość ok. 0,5 cm i foremkami wycinamy 
pierniczki.  Z ciasta można także lepić Mikołaje, aniołki, choinki czy renifery. 
4. Pierniczki układamy na natłuszczonej blasze zachowując odstępy bo rosną całkiem sporo. 
5. Pieczemy ok. 15-20 min. w 180 stopniach aż będą złote ale nie brązowe (czas zależy od 
piekarnika) 
6. Przestudzone pierniczki lukrujemy. Kolorowy lukier robię z barwników spożywczych ale 
można użyć kakao, soku z buraków itp. 
7. Można je bardzo długo przechowywać w metalowym pudełku.  
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KĄCIK RODZICA I DZIECKA 

BAWMY SIĘ RAZEM  

Opowiadanie bożonarodzeniowe 

„Misha” 

Misha był niewielkim pluszowym niedźwiadkiem. Stopy miał z czerwonego aksamitu, 
oczy z guziczków a nosek z kłębuszka wełny. Należał do kapryśnej dziewczynki, która czasami go 
pieściła a czasami rzucała na podłogę lub tarmosiła za delikatne sukienne uszka. 

 Pewnego dnia Misha powziął decyzję, najważniejszą decyzję całego życia: postanowił 
uciec od dziewczynki. Skorzystał z zamieszania, jakie panowało w dniach poprzedzających 
święta Bożego Narodzenia, zobaczył otwarte drzwi i znalazł się na wolności. 

 Wędrował po śniegu, tupiąc nóżkami, szczęśliwy jak nigdy dotąd. Robił wspaniałe 
odkrycia: poznawał drzewa, owady, ptaki, gwiazdy. Misha szeroko otwierał oczy: wszystko było 
niewiarygodnie piękne. Nadszedł wieczór wigilijny. Wieczór w którym wszystkie stworzenia 
mają zrobić coś dobrego. Misha posłyszał dzwonki sanek. To był renifer, który biegł ciągnąc 
sanie, wypełnione paczkami zawiniętymi w kolorowe papiery. Renifer zobaczył niedźwiadka, 
zatrzymał się i wytłumaczył mu, że zastępuje świętego Mikołaja, który jest zbyt stary 
i zmęczony, by wędrować pieszo po śniegu. Renifer poprosił, by Misha wsiadł do sań. I tak 
Misha zaczął objeżdżać miasta i wsie, na magicznych saniach. To właśnie on układał przy 
każdym kominku jakąś zabawkę lub inny specjalnie przygotowany podarek. Bawiło go to, cieszył 
się. Gdyby nadal był tylko zwykłą zabawką, nie mógłby przeżywać takiej nocy. I oto dotarli do 
ostatniego domu: do biednej chałupki na skraju lasu. Misha włożył łapkę do wielkiego worka, 
szukał, obracał – ale nic tam nie znalazł. 

- Reniferze!  Reniferze! Już nie ma nic w twoim worku!  

- Och! – zajęczał zmartwiony renifer. 

W chatce mieszkał chory chłopiec. Czyżby budząc się jutro miał nic nie znaleźć przy swoim 
łóżku? Renifer spojrzał na Mishę swoimi pięknymi oczyma. Niedźwiadek westchnął ciężko, 
rozejrzał się dookoła, popatrzył na pola, po których tak lubił wędrować samotnie i na las 
a potem wszedł do chałupy i aby spełnić swój dobry uczynek gwiazdkowy, ukrył się w buciku 
chorego chłopca, gdzie zaczekał aż do rana. 

 

Opowiadanie pochodzi z książki B. Ferrero  pt. „Historie”  
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Pokoloruj obrazki 
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