
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA 
          ZIMA - GRUDZIEŃ 2020R.  
              kwartalnik  

DRODZY RODZICE I SYMPATYCY NASZEGO PRZEDSZKOLA. 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jest to szczególny czas - czas wyciszenia, 
przebaczenia, czas rodzinny, wspólnego pieczenia pierników, śpiewania kolęd 
i pastorałek, składania życzeń.  

PRZYJMIJCIE SEDRECZNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I  NOWOROCZNE OD  
WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW MPS nr 1 

 
 
 

 
 

 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia  

życzymy Wam, aby były one 
wesołe, zdrowe i spokojne. 

Aby Nowy Rok  
okazał się dla Was pomyślny pod 

każdym względem. 



Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA 
. 
 
 
 
 
 
 
 
25 listopada obchodzony był Ogólnopolski Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia we wszystkich 
grupach dzieci opowiadały o swoich ulubieńcach, odgadywały misiowe zagadki, śpiewały piosenki. 
 
 
 
 

 
 
 
W listopadzie dzieci z grupy VII "Żabki"- 6 latki w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej wiem" zdobywały wiedzę, na temat zdrowego stylu życia. 
Realizowały także zadania we współpracy z rodzicami. Tym razem przygotowały kolorowe, pyszne  
i zdrowe surówki. Wielkie brawa dla pomocników!!! 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

2 grudnia zakończyliśmy w naszym przedszkolu zbiórkę produktów pielęgnacyjnych dla dzieci  
z Zakładu Opiekuńczo - Wychowawczego w Kraszewie. Zebrane produkty zostały dostarczone 
potrzebującym dzieciom. Dziękujemy rodzicom za pomoc. 

 
 
 
 
 
 
 

10 listopada dzieci 5 i 6-letnie odśpiewały Hymn Narodowy. 
Wspólne śpiewanie hymnu odbyło się w ramach 
Ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”. W listopadzie 
przedszkolaki z każdej grupy mówiły o Polsce  
i symbolach narodowych. 
 

27 i 30 listopada we wszystkich grupach przedszkolnych 
obchodzone były Andrzejki. W magicznej atmosferze dzieci 
wróżyły sobie to co spotka ich w przyszłości, a także bawiły 
się w rytmie dziecięcych przebojów. Dla każdego dziecka 
było to na pewno miłe przeżycie. 
 

4 grudnia – w każdej grupie było gwarno i wesoło. W tym 
dniu przedszkolaków odwiedził Mikołaj razem z Olafem. 
Mikołaj zostawił prezent dla każdego dziecka. Dzieci 
zaśpiewały piosenki dla Mikołaja, zatańczyły z Olafem przy 
choince. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 grudnia  odbyło się uroczyste ślubowanie przedszkolaków, którzy rozpoczęli edukację 
przedszkolną od września 2020 r. Najmłodsze dzieci zaprezentowały się w programie słowno- 
muzycznym. Po złożeniu przysięgi przez nowoprzyjęte dzieci Dyrektor Janina Lampkowska pasowała 
przedszkolaków ołówkiem. Przysięgę złożyło 56 przedszkolaków. Dzieci otrzymały dyplomy i plakietki, 
które zafundowała Rada Rodziców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW – Gratulujemy!! 

 Tatiana Wilk z grupy III zajęła 3 miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym - „Złota Polska 
Jesień Piękne Skarby Niesie” zorganizowanym przez MPS 2. 

 Oliwia Podlaska z grupy IV zajęła I miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym „Świąteczna 
kartka od Burmistrza”. 

 Anna Władyszewska z grupy V zajęła I miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym 
„Świąteczna kartka od Burmistrza”. 
 
 

CO BĘDZIE?  
GRUDZIEŃ – STYCZEŃ - LUTY 
 Od listopada do maja 2021 r. przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” 

organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc 
dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. 

 17 grudnia – zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami, konsultacje on-line 
(platforma Librus/Teams).  

 W okresie przedświątecznym w grupach odbędą się spotkania wigilijne. Dzieci obejrzą także 
jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu przedszkolaków z grupy III, V i VI. 

 4 – 17 stycznia - Ferie zimowe 
 Bal karnawałowy – luty 2021. 

 
ZADANIA DLA PRZEDSZKOLAKA 
 
Odpowiedz „tak” lub „nie” na pytania związane z tradycjami Bożego Narodzenia: 



 Dzielimy się opłatkiem. 
 Stroimy choinkę. 
 Pod choinką stawiamy Szopkę na pamiątkę Narodzin Pana Jezusa. 
 Zasiadamy do uroczystego śniadania. 
 Śpiewamy kolędy i pastorałki. 
 Idziemy na mszę św.  zwaną Pasterką. 
 Malujemy jajka. 
 Dostajemy prezenty pod choinką. 
 Prezenty przynosi nam krasnal. 
 Przychodzą do nas goście, by polać nas wodą. 
 Zasiadamy do Wigilijnej kolacji, gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie. 
 Pieczemy pierniki. 
 Niegrzeczne dzieci dostają od Mikołaja czarne cukierki. 
 Wysyłamy kartki z życzeniami świątecznymi. 
 Porządkujemy dom (sprzątamy, myjemy okna, wycieramy kurze). 
 Układamy w mieszkaniu ozdoby w postaci bukietów i stroików z liści kasztanów i żołędzi. 
 Mikołaj ma czarną brodę i fioletowe ubranie. 
 Na stole stawiamy o jeden talerz więcej dla niespodziewanego gościa. 
 Szukamy w trawie kolorowych jajeczek. 
 Pod obrusem kładziemy sianko. 

 
Porównaj dwa obrazki. Znajdź 10 różnic, pokoloruj jeden z nich według własnego uznania 
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                    Opowiadanie: „Czy Mikołaj może się pomylić?” 
     
                         Święta to piękny czas. Dla dzieci jest to czas obdarowywania prezentami. Wszystkie 
dzieci wiedzą, że najlepszym specjalistą od prezentów jest Mikołaj. Wiedzą również dobrze, że aby 
otrzymać prezenty, to trzeba na nie zasłużyć. Jak? – Trzeba być grzecznym, a przynajmniej trzeba być 
częściej grzecznym niż niegrzecznym. Nim nadejdą święta trzeba jeszcze napisać list do Mikołaja, by 
wiedział co ma przynieść. O tym wiedzą wszystkie dzieci. Wiedziało o tym również rodzeństwo, Paulina 
i Paweł. Na długo przed Wigilią napisali listy do Mikołaja. Opisali w nich dokładnie, o jakie prezenty im 
chodziło. Paulina napisała, że chce lalkę, taką specjalną, z długimi włosami i z wieloma sukniami, w 
które można będzie ją przebierać. Aby ułatwić Mikołajowi zadanie, dziewczynka podała nazwę lalki. 
Paweł był młodszy. Nie potrafił jeszcze pisać, ale dobrze wiedział, co chciał dostać od Mikołaja. Zamiast 
listu narysował obrazek. Przedstawiał on robota, który zamienia się w samochód. Paweł wiedział 
dokładnie, jak nazywa się taki robot. On również chciał ułatwić Mikołajowi zadanie. Poprosił więc 
siostrę, by wpisała pod jego rysunkiem nazwę robota. Gdy listy były gotowe, dzieci dały je rodzicom, 
prosząc o ich wysłanie do Mikołaja. Teraz pozostało tylko czekać. Oczywiście, trzeba jeszcze było 
uważać, by być grzecznym, zwłaszcza teraz tuż przed świętami. Wymarzone zabawki warte były 
dobrego zachowania. Gdy wreszcie przyszedł dzień Wigilii, dzieci od rana wypatrywały przez okno 
nadchodzącego Mikołaja. Były tym tak zajęte, że nie zauważyły jak Mikołaj przyszedł i zostawił prezenty 
pod choinką. Rodzice zgodnie twierdzili, że wszedł przez komin, podrzucił prezenty, a że miał bardzo 
mało czasu, szybko pobiegł do innych dzieci. Paulina i Paweł nie zmartwili się tym, że nie udało się im 
spotkać Mikołaja. Najważniejsze było to, że zostawił dla nich prezenty. Dzieci zabrały się za ich 
rozpakowywanie. Były w nich ładne ubranka i słodycze. Dzieci czekały jednak na zabawki. Pozostało im 
jeszcze do rozpakowania po jednym prezencie. Paulina była przekonana, że właśnie w nim znajdzie 
wymarzoną lalkę. Paweł miał również nadzieję, że znajdzie w nim wymarzonego robota.  
 Po rozpakowaniu prezentów miny dzieci nie wyglądały na szczęśliwe. Paulina dostała lalkę, jednak 
inną niż ta, o którą prosiła w liście. Nie była tak ładna, jak ta wymarzona. Nie miała strojów do 
przebierania. Podobnie było z robotem Pawła. Robot był nawet większy od tego, jaki chciał mieć, ale nie 
potrafił zmienić się w samochód. Dzieci były rozczarowane. Nie mogły zrozumieć, jak to się stało, że 
Mikołaj nie przyniósł im prezentów o jakie prosili. Czy Mikołaj może się pomylić? Dzieci wyraźnie 
niezadowolone pobiegły do rodziców ze skargą. 
- Mikołaj się pomylił. Nie przyniósł mi mojej wymarzonej lalki – narzekała Paulina. 
- U mnie też Mikołaj się pomylił. Ja też nie dostałem mojego wymarzonego robota – dołączył się Paweł.  
- Przecież dostaliście ładne zabawki. Nimi też można świetnie się bawić – oznajmiła mama.  
- Ale my zamawiałyśmy inne, lepsze, te z reklamy – odpowiedziała Paulina. 
- Mikołaj dobrze wiedział o jakich zabawkach marzycie. Jednak on musi dostarczyć zabawki do 
wszystkich dzieci. Czasami nie wszystkie pudła mu się mieszczą, czasami nie na wszystkie wystarcza 
mu pieniędzy, a czasami chce zrobić dzieciom niespodziankę i dać im prezenty, jakich się nie 
spodziewają – wyjaśnił tata. 
- Ale dzieci nie będą się z nich cieszyć – odpowiedziała Paulina.  
- Maluchy to mogą nawet się popłakać – stwierdził Paweł.  
- Mikołaj jest bardzo mądry. Jeśli niektórym dzieciom daje inne zabawki niż te, o jakie go prosiły, to ma 
w tym swój cel. Tylko wybranym i wyjątkowym dzieciom daje inne zabawki.  
 W ten sposób chce im coś specjalnego przekazać – tajemniczo powiedziała mama. 
- Co? – zainteresowała się Paulina. 
- No właśnie co? – ciekawy był również Paweł.  
- Na przykład to, że są już duże. Na tyle duże, że nie chodzi im tylko o wymarzone zabawki. 
  Na tyle duże, że potrafią dzielić się tym, co mają z innymi dziećmi – wyjaśnił tata.  
- A ja czym mogę podzielić się z innymi dziećmi? – zapytała Paulina. 



- Ja też chcę się podzielić – oznajmił Paweł.  
- Jeśli przyjmiecie z radością zabawki, jakie dostaliście w prezencie, będzie to dowód, że potraficie się 
dzielić. Wasze wymarzone zabawki będą mogły trafić do kogoś, kto ich bardziej potrzebuje. Ja jestem 
bardzo dumna z tego, że Mikołaj tak poważnie was potraktował – pochwaliła dzieci mama. 
Paulina i Paweł również się cieszyli, że Mikołaj pomylił prezenty. Zabawki, jakie dostały, coraz bardziej 
się im podobały. Dzieci z radością zaczęły się nimi bawić. Polubiły je, stały się dla nich więcej warte, niż 
te wymarzone, te jakich nie dostały w tym roku od Mikołaja. W zamian dostały jednak coś innego, coś 
dużo bardziej ważnego. Dzięki Mikołajowi dzieci wiedziały, że są kimś wyjątkowym. 
 

Pomóż Aniołkowi przejść przez labirynt i znaleźć drogę do choinki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pokoloruj obrazek 

 

 

 

 


