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Wydarzenia Przedszkolne
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Co u nas słychać...?

16 październik
Dzieci z naszego przedszkola wystąpiły z krótkim programem artystycznym podczas akcji "Pomóż Oli i Innym" , 

której celem było rejestrowanie osób chętnych jako dawców szpiku w Fundacji DKMS – Baza Dawców Komórek 
Macierzystych. Przedszkolaki nie tylko tańcem i piosenką chciały rozweselić Olę, ale także wykonały prace 

plastyczne, które można było zakupić i tym samym wspomóc nansowo fundację. Wszyscy myślami jesteśmy z 
Oleńką i gorąco pragniemy, aby jak najszybciej znalazł się dawca szpiku.

25 październik
W naszym przedszkolu odbyło się pierwsze z serii Spotkań z Książką. Jako pierwszy na nasze zaproszenie 

odpowiedział Zastępca Wójta Gminy Czernichów, pan Maciej Gędłek, który z wielkim przejęciem przeczytał 
dzieciom jedno z opowiadań L. Krzemienieckiej ze zbioru "Z przygód krasnala Hałabały" pt.: "O gościach, co nie 
przyszli na ucztę". Przedszkolaki z uwagą słuchały opowieści o ptaszkach, które odleciały na zimę do ciepłych 
krajów, dzieliły się później swoimi wrażeniami oraz wiedzą na temat opowieści, wymieniały inne znane ptaki, 

które odlatują przed nadejściem zimy.
25 październik

Przedszkolaki dołączyły do akcji corocznego sadzenia drzew, zapoczątkowanej przez Klub Gaja. We współpracy 
z panią A. Smagą pracownikiem Urzędu Gminy w Czernichowie oraz jej mężem leśnikiem pracującym w 

leśnictwie Brodła , panem Krzysztofem wspólnie posadziliśmy drzewa iglaste wokół placu zabaw przy Urzędzie 
Gminy. Pani Agnieszka przeprowadziła z nami krótką rozmowę na temat potrzeby sadzenia drzew. Zadawała 

nam wiele pytań m.in. Dlaczego potrzebne są ludziom drzewa? Na każdym posadzonym drzewie została 
zawieszona karteczka informującą, że Te drzewa posadziły dzieci z Przedszkola w Czernichowie.

2 listopad
Dzieci z grupy młodszej miały okazję obejrzeć spektakl pt. ,,Ładne kwiatki” w Teatrze Groteska w Krakowie. 
Bohaterami opowieści były kwiatki o odmiennym wyglądzie i usposobieniu: Bratek, Chryzantema, Gerbera, 
Kaktus, Tulipan .W trakcie przedstawienia maluszki zapoznały się z pochodzeniem kwiatów, ich marzeniami i 

tęsknotami. 
Pewnego dnia w Królestwie Kwiatów pojawił się Perz, który wzbudzał ogólny  strach i lęk.  Kwiaty wpadły w 

popłoch. Po naradzie u Królowej Róży postanawiały stawić czoła Perzowi. 
Dzięki przyjaźni, odwadze i miłości, dobro w konsekwencji zwyciężyło! 

Po obejrzeniu przedstawienia maluszki z wielkim zaciekawieniem zwiedzały teatr, oglądały maski, lalki, kukły i 
rekwizyty teatralne. Na zakończenie wizyty dzieci pozowały do pamiątkowych zdjęć. 

    8 listopad
Tego dnia świętowaliśmy Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Była to kolejna okazja, aby 

porozmawiać z dziećmi o zdrowym odżywianiu się, które sprzyja prawidłowemu rozwojowi. Przedszkolaki z 
wszystkich grup wiekowych wzięły udział w przemarszu ulicami Czernichowa z transparentami promującymi 

zdrowe jedzenie. 
9 listopad

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości 11 listopada po raz kolejny mamusie naszych przedszkolaków 
szyły kotyliony dla dzieci.  Bardzo dziękujemy za poświęcony, cenny czas. Dodatkowo składamy podziękowania 

mamusi, która upiekła pyszne, patriotyczne ciasteczka.   
10 listopad

Nasze przedszkole odwiedził żołnierz służby zawodowej 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, plutonowy 
Arkadiusz Dziedzicki. Tata Grzesia opowiedział przedszkolakom o swojej służbie, zaprezentował mundur, 
wyjaśniając wszystkie znajdujące się na nim symbole i odznaczenia. Duże zainteresowanie wśród dzieci 
wzbudziło wyposażenie plecaka i replika broni. Przedszkolaki z wielkim podekscytowaniem przymierzały 

żołnierskie nakrycia głowy oraz zadawały mnóstwo pytań. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały pocztówki, 
zakładki do książki oraz plakaty przedstawiające żołnierzy w czasie służby. W ramach podziękowania za tak 

pouczające i miłe spotkanie dzieci wręczyły panu Arkadiuszowi laurki. 
11 listopad

Tego dnia obchodzone było Narodowe Święto Niepodległości. Podczas uroczystości delegacja dzieci z naszego 
przedszkola wraz z wychowawcami złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ważne wydarzenie w historii 

naszej Ojczyzny.   Przedszkolaki od kilku dni przygotowywały się do tego Święta, rozmawiając  o Polsce- naszej 
Ojczyźnie, ucząc się wierszy, hymnu oraz wykonując prace plastyczne związane z Polską. Dzieci miały możliwość 

uczestniczyć w wydarzeniu szycia kotylionów z rodzicami oraz w spotkaniu z żołnierzem. Na zakończenie 
przedszkolaki wysłuchały legendy o powstaniu państwa polskiego. 

Hello! 
W tej rubryce proponujemy zwroty 

i słówka do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem.

Santa Claus (Senta Klałs) – Mikołaj

Reindeer ( rejndier   ) – renifer

Presents (prezents )- prezent

Glass ball ( gles bol ) - bombka

Christmas (Krismes) – Boże Narodzenie

Opracowała: mgr Aleksandra Banach, nauczyciel j. angielskiego
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Wszystkiego najlepszego!
Kochani Solenizanci!

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów
i niezapomnianych przygód - życzą

Dzieci i Pracownicy Przedszkola
Dla:

Grupa -Jagódki:
Teresy, Wojciecha, Bartosza

Grupa -Żabki:
Igora, Alana, Jakuba, Leny, Gabrieli  

Grupa -Biedronki:
Alicji, Wojciecha 

Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
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Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince
co tu przyszła na noc.

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.

Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
mgr Anna Hojny, nauczyciel

Wiersz ,,Wieczór wigilijny” 
Tadeusz Kubiak

Piosenka "MIKOŁAJ"   
sł. B. Szurowska, muz. B. Tartanus

I. Pada śnieżek, pada,  mkną po niebie sanie,
a między chmurami czerwone ubranie.

Ref. Kto to taki? Kto to taki? – pyta Bartek, Ola.
To Mikołaj z prezentami pędzi do przedszkola.

 
II.Miał Mikołaj kiedyś złote rózgi cztery,

zjadły je niestety głodne renifery.
 

Ref. Gdzie są rózgi? Gdzie są rózgi? - dziwi się Mikołaj.
A to głodne renifery zjadły rózgi wczoraj!

 
III. Cieszą się dzieciaki, a Mikołaj Święty,

śmiejąc się wesoło rozdaje prezenty.
 

Ref. Dziękujemy! Dziękujemy! – mówi mała Jola
Zapraszamy Mikołaju częściej do przedszkola.

55

PRZYSŁOWIA NA ZIMĘ

Zima to jedna z czterech pór roku w przyrodzie. Za miesiące zimowe uznaje się: grudzień, styczeń 
i luty. Zima astronomiczna rozpoczyna się 22 grudnia i trwa do 21 marca (czasami te daty 

wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte 
o jeden dzień). Dzień jest krótszy od nocy, jednak z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy 
ubywa. O tej porze roku występują najniższe temperatury powietrza. Dzieci uwielbiają zimę ze 

względu na puszysty śnieg spadający z nieba. Maluchy lepią bałwany, rzucają się śnieżkami, budują 
igloo, ,,robią” aniołki na śniegu, szukają śladów zwierząt itp. Na szybach obserwują wzory 

malowane przez mróz i przyglądają się zwisającym soplom. Większość roślin i zwierząt  przechodzi 
okres uśpienia. W lasach i parkach nie słychać już ptaków. Ulicami spacerują ludzie ubrani w ciepłe 

kurtki, czapki, rękawice, które chronią ich przed mrozem. To szczególna pora roku, ponieważ  
ludzie przystrajają domy, ogrody kolorowymi lampkami i oczekują przyjścia na świat Pana Jezusa. 

Z końcem grudnia w Sylwestra dorośli i dzieci żegnają Stary Rok i witają Nowy Rok .

Jaka zima , takie lato.
Będzie zima, będzie mróz, będzie ptaszek jajka niósł.

Nieraz też zima i na końcu wiosny.

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: rymy.eu, www.kalendarzswiat.pl

Policz prezenty w workach Mikołaja. 
Pod każdym narysuj tyle kropek, ile jest prezentów. 

Otocz kółkiem worek, w  którym jest najwięcej prezentów 

Narysuj lustrzane odbicie  obrazków. 
Pokoloruj.
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Ptaki Zimą
Zimą, gdy świat przykryty jest biały puchem, a ziemia i akweny 

skute lodem, ptaszkom trudno zdobyć pożywienie i wodę. W tym 
trudnym okresie przychodzą im z pomocą ludzie, którzy ustawiają 

dla ptaków karmniki. Ptasia stołówka powinna być tak 
instalowana, aby nie dosięgły jej  koty lub inne drapieżniki 

polujące na ptaki. Następnie karmnik trzeba systematycznie 
zaopatrywać w odpowiedni pokarm i wodę oraz go oczyszczać.

Zanim zaczniecie dokarmiać naszych fruwających przyjaciół:
 -zapoznajcie się, jakie ptaki żyją w waszej okolicy
- sprawdźcie, czym się żywią, szczególnie zimą
-znajdźcie odpowiednie miejsce, w jakim można ustawić karmnik

Przysmaki ptaszków:
SIKORKI, GILE, WRÓBLE- uwielbiają nasiona słonecznika, dyni, 
prosa, maku, pszenicy, owsa oraz kasze
JEMIOŁUSZKI, KOSY, DZIĘCIOŁY-lubią owoce jarzębiny, czarnego 
bzu, głogu, jałowca
SÓJKI, SROKI , GAWRONY- są szczęśliwe, jeśli przygotuje się im 
kawałki żółtego sera

A dla kogo słoninka?
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     Czy twoje dziecko dobrze 
W I D Z I ? 

Rodzice często nie podejrzewają, że dziecko może mieć problemy 
ze wzrokiem. Nawet maluch , który potra już mówić , nie powie nam, 

że źle widzi, bo takie postrzeganie świata jest dla niego ,,normalne”
i do takiego widzenia się przyzwyczaił. W Polsce, dzięki WOŚP tuż po 

urodzeniu dziecka przeprowadza się w szpitalu przesiewowe badanie 
wzroku. Pozwala ono na wykrycie poważnych wad wzroku u dzieci, jak 
ślepota czy niedowidzenie. Jednak krótkowzroczność, nadwzroczność 

czy astygmatyzm, może nie zostać tak wcześnie zdiagnozowany. 

Jak rozpoznać wady wzroku u dziecka? Najprostszym sposobem na 

stwierdzenie ewentualnych problemów ze wzrokiem jest obserwacja 

dziecka. Niepokojące objawy to:

- mrużenie oczu, gdy patrzy na przedmioty leżące dalej od niego

- przybliżanie do oczu oglądanych przedmiotów 

- zezowanie

- przekręcanie głowy podczas oglądania bajek czy książek

- mylenie przedmiotów w źle oświetlonym pokoju

- bóle głowy

- pocieranie powiek

- łzawienie

Pamiętajmy, że nieleczona wada wzroku może spowodować szkolne 
problemy: kłopoty z czytaniem, pisaniem, nadpobudliwość. Warto 
temu zapobiec  i sprawdzić dziecku
wzrok u okulisty. 

Samodzielność przedszkolaka

Samodzielność jest potrzebą rozwojową każdego dziecka. Poprzez podejmowanie prób
i gromadzenie doświadczeń, stopniowo opanowuje ono niezbędne w życiu umiejętności

i rozwija swoje możliwości. Głównym błędem kochających rodziców jest to, że nie pozwalają 
dzieciom na samodzielność .

Powodów hamowania naturalnej potrzeby rozwoju dziecka jest wiele: 
-strach, że zrobi sobie krzywdę (lub coś stłucze)
-pewność, ze zrobimy coś lepiej i szybciej (najczęściej, gdy nam się śpieszy np. do pracy, do 
domu)
-przekonanie, że jest jeszcze małe i nie musi nic robić (,,jeszcze się w życiu napracuje”)
-obawa, że jak mu się nie uda to będzie zrozpaczone i będzie płakało ( ,, w dzieciństwie 
trzeba oszczędzić dziecku trosk, bo w dorosłym życiu spotka je wiele nieprzyjemności”)

Takie zachowanie nie sprzyja rozwojowi dziecka i nie pozwala mu dorosnąć. 

Aby dziecko było samodzielne, kochający rodzic powinien przestrzegać kilku zasad:

· dać dziecku wybór, pozwolić podejmować swoje decyzje, nawet jeśli są złe

·  zachęcać do pomocy w domu, to da dziecku poczucie, że jest potrzebne, a domowe 
obowiązki mogą być dobrą wspólną zabawą

· chwalić, kiedy zrobi coś dobrze

· egzekwować nałożony dziecku obowiązek, a jeśli dziecko nie chce czegoś zrobić, dać 
mu wybór, np. albo pomoże wycierać naczynia, albo musi wcześniej iść spać

· nie wyręczać dziecka

· pozwolić dziecku wykonywać swoje obowiązki samemu, ale być w pobliżu, na 
wypadek, gdyby prosiło o pomoc

· wypełniane przez dziecko obowiązki nie muszą być wykonane perfekcyjnie, tylko 
samodzielnie

· pomagać przy bardziej skomplikowanych zadaniach, np. dzieląc je na pojedyncze 
czynności

· pozostawiać dziecko czasem samo, nawet na krótki czas, to nauczy je, że rodzic nie 
musi być w pobliżu, aby czuło się bezpiecznie

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Źródło: Przedszkolak.pl, Dzielnicarodzica.pl, Bliżej przedszkola
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Rozmowa prowadzona była z całą grupą, wypowiadały się dzieci chętne.

Kim jest  św. Mikołaj?
wg przedszkolaków

1. Kim jest św. Mikołaj?

,,Mikołaj jest cały czerwony, ma pasek czarny
i biały pompon na czapce. Ja też mam taki.”
TERESA, 4 LATA

,,Przychodzi do mnie w zimie. Zapisałem, 
że chce dostać w prezencie dużo wagonów.”
WOJTUŚ, 3 LATA 

,,Mikołaj rozdaje wszystkim dzieciom 
prezenty i dzieci się cieszą”
MIKOŁAJ, 3 LATA 

,,Mój misiu wygląda jak Mikołaj”
PRZEMUŚ, 3 LATA

2. Dlaczego rozdaje prezenty?

,,Dzieci piszą listy do św. Mikołaja”
Karol, 4 LATA

,,Dzieci małe chcą się bawić”
WERONIKA, 3 LATA

,,Mikołaj lubi dzieci”
FILIP, 4 LATA

,

,Wszystkie dzieci go kochają”
BŁAŻEJ, 4 LATA

,,Dzieci lubią rozpakowywać prezenty”
ANIA, 3 LATA

,,Nowe zabawki są fajne, a stare możemy dać innym dzieciom”
POLA, 4 LATA

,,Żeby ktoś mógł się bawić zabawkami”
MICHALINKA, 4 LATA

3. Skąd Mikołaj bierze prezenty?

,,Kupuje w takim dużym sklepie”
EMILKA, 3 LATA

,,Mikołaj znajduje prezenty w śniegu”
KLARA, 4 LATA

,,Sanie ciągną renifery, a prezenty przyczepione są do sanek”
TYMON, 4 LATA

,,Mikołaj ma prezenty od Elfów z małych domków”
GRZEŚ, 4 LATA

,,Ze sklepu z zabawkami”
MAJA, 4 LATA
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Racuszki 
Składniki:

-3 jabłka  kwaśne (obrane,  starte na grubych oczkach) 

-2 jajka

-ok. 150-160 g kefiru (zależy od konsystencji) 

-ok. 100 g mąki tortowej

-łyżeczka proszku do pieczenia

-3 łyżki miodu (lub 3 łyżki cukru)

-cukier puder do posypania (wg uznania)

-olej do smażenia

Sposób przyrządzenia:

W misce mieszamy  mąką z proszkiem do pieczenia. Dodajemy jajka, kefir, miód i jabłka. 

Wszystkie składniki ze sobą łączymy. Placuszki smażymy na oleju, odsączamy z tłuszczu i 

posypujemy  cukrem pudrem.

Krokieciki świąteczne 
Składniki:

Farsz:

-1 kg pieczarek

-3 duże cebule

-250 g masła

-1/2 kg sera żółtego gouda (pokrojony w plastry)

-przyprawy: sól, pieprz

- naleśniki przygotowujemy według własnego uznania

Sposób przyrządzenia:

Pieczarki myjemy, obieramy i kroimy na ćwiartki, następnie wrzucamy do gotującej się wody na 

ok. 2 minuty. Odcedzamy. Cebulę kroimy w kostkę i dusimy na maśle. Do zeszklonej cebuli 

dodajemy pieczarki i dusimy kilka minut. Następnie przyprawiamy solę i pieprzem. Tak 

przygotowane pieczarki rozdrabniamy malakserem. Na naleśniku układamy plaster sera i farsz, 

formujemy krokiety, panierujemy w jajku i bułce, smażymy na złoty kolor z każdej strony.

Smacznego!

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Kuchnia przedszkolaka
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Piosenka ,,Sanie Mikołaja”
autor nn

I. Pędzą, pędzą białe sanie
   po srebrzystych szlakach
   Wiozą, wiozą Mikołaja

   dookoła świata.

Ref. Samochody, misie,
klocki, piłki, lale-

dzisiaj każde dziecko
podarek dostanie.

II. Żeby wszystkie dzieci w świecie
    były uśmiechnięte.

    Sam Mikołaj dziś przyjedzie
    do Ciebie z prezentem.

Ref. Samochody, misie,
klocki, piłki, lale-

dzisiaj każde dziecko
podarek dostanie.

Piosenka „MIKOŁAJ”
muz. i  sł. E. Jancewicz

I.Siwa broda, i spodnie ma na szelkach

ciepłe buty i czapka czerwona

już zaczyna pakować prezenty

i za chwilę przyjedzie tu do nas

 REF.: Czy wy wiecie, czy wy wiecie

jest jedyny na świecie,

to nasz stary znajomy

Mikołaj- bis

 II. Nie zapomni o mamie i tacie

zawsze miły jest i uśmiechnięty

wszystkim dzieciom i dużym

i małym zawsze lubi

rozdawać prezenty 

REF.: Czy wy wiecie, czy wy wiecie…

Opracowała: 

mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

mgr Magdalena Zaczyńska, nauczyciel 
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Horoskop małego przedszkolaka

Co mówią gwiazdy? 
- horoskop z przymrużeniem oka ;) 

Tu przeczytamy, co gwiazdy mówią o danym znaku i jakie 
cechy rozwijać u swojego dziecka ;-) 

Strzelec 24.11 – 22.12
Mały Strzelec to wulkan energii. Nie jest w stanie usiedzieć w 

miejscu dłużej niż kilkanaście minut. Ruch mu jest potrzebny 

jak powietrze. Jest niezwykle ciekawy świata, zadaje wiele 

pytać, więc musisz być bez przerwy w pełnej gotowości.  

Uwielbia zabawki, a na podwórku organizuje  rówieśnikom 

fantastyczne zabawy. Jest z natury hojny, ale i niedbały. Warto 

wcześniej nauczyć małego Strzelca, by bardziej dbał o rzeczy, 

na których mu zależy. To jednak bardzo zdolne i inteligentne 

dziecko. Tyle ,że nie bardzo chce mu się uczyć. 

Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, a starszym kolegą potrafi zaimponować odwagą i 

pomysłowością.  

Dziewczynka- Strzelec kocha zwierzęta i przyrodę. I wyzwania! W każdej sytuacji trzeba ją 

mieć na oku, bo często przecenia swoje możliwości i może zrobić sobie krzywdę.  Wymyślone 

na poczekaniu nagany spłyną po niej i wywołają najwyżej kpinę. W przyszłości może bardzo 

daleko zajść, kiedy nauczy się wyznaczać sobie cele i zrozumie, że jej życie do czegoś zmierza. 

Chłopiec – Strzelec uwielbia duże, otwarte przestrzenie. Wtedy czuje się wolny.  To miłośnik 

kreskówek, w których występują dzielni bohaterowie. Podsuwaj mu książki podróżnicze, 

ponieważ mały- Strzelec lubi pomarzyć o dalekich wyprawach. 

Koziorożec 23.12 – 20.01
Mały Koziorożec jest bardzo skryty i ostrożny. Z 

drugiej strony to osóbka czuła i wrażliwa. Z 

biegiem lat nauczy się okazywać emocje i odsłoni 

przed światem swoją piękną, artystyczną duszę. 

Nie łatwo nawiązuje znajomości. Trzyma się na 

dystans wobec kolegów i koleżanek. Małe 

Koziorożce są bardzo uparte, ale ambitne , w 

przyszłości będą osiągać dobre wyniki. Pamiętaj, 

że małego Koziorożca trzeba namawiać do 

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik , nauczyciel
Źródło: bybyonline.pl, horoskop.wp.pl

zabawy i rozśmieszać. Powinien jednak wiedzieć ,że jest kochany i najważniejszy na świecie. 

 Dziewczynka- Koziorożec może poszczycić się swoją odwagą i pomysłowością. Wszystkiego 

chce w życiu spróbować…ale powinieneś uważać , żeby nie zrobiła sobie krzywdy!   

Chłopiec – Koziorożec to mały intelektualista, który uwielbia oglądać książeczki, słuchać 

bajek, konstruować budowle z klocków. Nie lubi zmieniać otoczenia, dlatego wysyłając go w 

nowe miejsce (np. do przedszkola, na urodziny kolegi) postaraj się stopniowo 

przygotowywać go do tego.  Rozłąkę może przeżyć bardzo boleśnie i szybko zniechęcić się 

do nowych sytuacji… 

Wodnik, 21.01-19.02
Dziecko sprawia wrażenie niewinnego aniołka? To tylko pozory. 

Mały Wodnik jest buntownikiem, ale też niezwykłą 

indywidualnością. Często zdarza mu się chodzić z głową w 

chmurach, a codzienne obowiązki wydają mu się niepotrzebne. 

Wyznaczaj mu zadania, aby nauczył się systematyczności. To 

dziecko inteligentne, pomóż mu rozwijać uzdolnienia i nie 

ograniczaj jego rozległych zainteresowań.

Dziewczynka- Wodnik jest bardzo samodzielna. Interesuje się elektronicznymi gadżetami , 

szczególnie komputerem. Podsuwaj jej ciekawe edukacyjne programy mul�medialne.  Może 

w przyszłości zostanie wybitnym informatykiem!

Chłopiec – Wodnik interesuje się muzyką. Warto namówić go na naukę gry na instrumencie. 

Może w przyszłości będzie sławnym muzykiem, piosenkarzem ... Postaraj się, aby zapał 

małego Wodnika sprzyjał rozwojowi jego pasji i zainteresowań. 

Rozwiąż rebusy , a dowiesz się co dzieci dostały od Św. Mikołaja .

AM=U

W=R R=L
W=K 
T=I

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
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Inspiracje

Kartka świąteczna

 Renifer

Mikołaj

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Żródło:czasdzieci.com

Świąteczne inspiracje
Oto kilka propozycji prac, które umilą wspólne wieczory. 

Wspaniałej zabawy! 
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Historia o Świętym Mikołaju
- Teresa Błaszczyk

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
zródło: Bliżejprzedszkola

 Przyszedł czas, gdy Mikołaj odziedziczył po rodzicach ogromny majątek. Stał się wówczas 
bardzo bogaty. Miał wszystko, czego tylko zapragnął. Czuł się naprawdę szczęśliwy. 
Pewnego razu przy śniadaniu Mikołaj dowiedział się od swojego sługi o nieszczęściu 
biednej rodziny w mieście. Lokaj opowiedział mu o dzieciach, które po śmierci mamy 
zostały same na świecie. Odtąd rodzeństwo samo musiało troszczyć się o siebie. Najstarsze 
dzieci musiały pracować. Jednak ciągle brakowało im pieniędzy na jedzenie i ubrania. 
Cierpiały biedę. Mikołaj nie mógł pogodzić się z myślą, że dzieci żyją w ogromnej nędzy, 
podczas gdy on może pozwolić sobie na wszystko. Postanowił im pomóc. Dokładnie 
obmyślił plan działania. Dowiedział się, czego dzieciom brakuje i gdzie mieszkają. 
Następnie zrobił w mieście potrzebne zakupy. Wszystko zapakował do worka, zarzucił go 
na plecy i w przebraniu ruszył pod ustalony wcześniej adres. Gdy dotarł na miejsce, 
podarunki wrzucił przez okno. Uczynił to nocą, ponieważ nie chciał, aby ktokolwiek 
dowiedział się, że to on jest darczyńcą. Jakaż wielka była radość dzieci, gdy nazajutrz 
znalazły podrzucone prezenty! Bardzo ucieszyły się z ciepłych ubrań, zabawek i słodyczy, 
których już tak dawno nie miały. Swą radością od razu podzieliły się z innymi ludźmi. 
Wszyscy byli zadziwieni pomocą tajemniczego dobroczyńcy. Szczęśliwy był także sam 
Mikołaj. Odtąd postanowił pomagać wszystkim, którzy tego potrzebują.Szukał biednych
w różnych dzielnicach miasta i na przedmieściach. Było ich tak wielu, że Mikołaj pracował 
bez ustanku. Gdy pomógł jednym, zaraz znajdował następnych. Szczególnie wrażliwy był 
na biedę sierot, osób samotnych, cierpiących. Pomagał biednym z potrzeby serca. Czynił to, 
gdyż pragnął uszczęśliwiać ludzi i przynosić im radość. Zawsze robił to chętnie i zawsze
w ukryciu, w tajemnicy – pod osłoną nocy. Ludzie w mieście podziwiali działalność 
tajemniczego darczyńcy. Wiedzieli, że wydaje na to fortunę. Byli bardzo ciekawi, kim on 
jest. Nazywali go Aniołem Dobroci. Obserwując co robi, sami zaczęli dostrzegać ludzi 
będących w potrzebie. Sami też organizowali dla nich pomoc.Wreszcie nadszedł czas, gdy 
mieszkańcy miasta poznali prawdę. Dowiedzieli się, że Aniołem Dobroci i tajemniczym 
darczyńcą jest właśnie Mikołaj. To on sprzedał cały swój majątek, by nieść pomoc 
potrzebującym. Wrażliwe serce Mikołaja rozpoznał biskup i mianował go swoim następcą. 
Później Mikołaj został także świętym. Mówi się o nim, że był najbardziej zapracowanym 
świętym, gdyż ludzi potrzebujących pomocy zawsze było wielu. Aby upamiętnić wszystkie 
dobre uczynki Świętego Mikołaja biskupa, ustalono 6 grudnia jego dniem. Możemy wtedy 
tak jak on pomagać potrzebującym i nieść radość drugim. Współcześni Mikołaje to 
pomocnicy biskupa – Świętego Mikołaja z Miry. Jest ich wielu, ponieważ wielu jest 
potrzebujących, cierpiących, samotnych, biednych. Dlatego dzisiaj każdy może być 
Świętym Mikołajem. Wystarczy tylko chcieć. Ważne jest, by potrzeba czynienia dobra 
rodziła się z serca. – I to nie tylko 6 grudnia, ale każdego dnia – dodał tata, który od 
pewnego czasu przysłuchiwał się opowieści mamy. – Mamo, tato! – odezwała się nagle 
Maja. – Ja też chcę pomagać tak jak Święty Mikołaj! Przecież mam tyle zabawek na 
półkach i w kartonach! Może ktoś by się ucieszył, gdyby którąś dostał? – To dobry pomysł, 
moja mała księżniczko, ale dzisiaj już pora spać. – Tata uśmiechnął się i pocałował córeczkę 
na dobranoc. – Oczywiście, skarbie. I ty możesz zostać Świętym Mikołajem – podsumowała 
mama. – Każdy może, jeśli tylko chce. Wkrótce Maja przytuliła buzię do miękkiej poduszki 
i słodko zasnęła. Tej nocy na niebie pojawiła się nowa gwiazdka. To kolejny jasny punkcik 
w rozgwieżdżonej przestrzeni nieba.Tymczasem księżyc zatrzymał się na chwilę, by zajrzeć 
do pokoju Mai. Mrugnął porozumiewawczo do kogoś, kto właśnie chował pod poduszką 
podarunek dla dziewczynki. A potem wydawało mu się, że tajemnicza postać z workiem na 
plecach wymyka się cichutko przez okno z powrotem do ogrodu. – Hmm..., dobra robota! 
Ale masz jeszcze dużo pracy tej nocy – mruknął, uśmiechając się pod nosem – i ruszył 
dalej, rozjaśniając nocne niebo srebrzystym blaskiem. Gwiazdy również mrugały radośnie. 
Wiedziały już, że noc Świętego Mikołaja potrwa dłużej niż do rana...

Zmierz łańcuch choinkowy. 
Najdłuższy pokoloruj na pomarańczowo, 

najkrótszy na niebiesko, 
a łańcuchy o tej samej długości na czerwono

Wieczór był mroźny. Ostatnie promyki słońca dawno już zniknęły za horyzontem. Wiał 
zimny wiatr, który uparcie przeganiał resztki chmur na niebie. Zbliżała się noc. 
Gwiaździstym płaszczem otulała świat i powoli układała wszystko i wszystkich do snu. Za 
kilka godzin rozpocznie się 6 grudnia – a to przecież noc Świętego Mikołaja! Księżyc już 
lśnił i uśmiechał się do rozsypanych na niebie gwiazd. Od czasu do czasu zerkał ukradkiem 
w stronę zasypiającej ziemi. Tymczasem w pokoju Mai wciąż paliło się światło. 
Dziewczynka wprawdzie już od godziny leżała w łóżku, otoczona swoimi ulubionymi 
zabawkami, ale nie mogła zasnąć. Co spędza sen z powiek pięciolatki? – Maju, dlaczego 
jeszcze nie śpisz? Jest już późno – powiedziała mama, wchodząc do pokoju córki. – Czekam 
na Świętego Mikołaja – odparła dziewczynka, przecierając dłonią zmęczone oczy. – W liście 
prosiłam go, aby przyniósł mi ulubioną grę. – Córeczko, gdy zaśniesz, Mikołaj przyjdzie na 
pewno. Wiesz, on działa tylko w ukryciu. Możesz spać spokojnie. – Ale ja chciałabym 
zobaczyć, jak wygląda. Chciałabym go poznać... – tłumaczyła Maja. Mama się uśmiechnęła. 
– Jeśli chcesz, opowiem ci historię o Świętym Mikołaju. – Odsunęła kołdrę i usiadła na 
łóżku obok córeczki. – Posłuchaj. Święty Mikołaj nie jest wymyśloną postacią z bajki. Nie 
pochodzi z żadnej baśni. To postać historyczna. – Co to znaczy? – zapytała Maja. – To 
znaczy, że rzeczywiście istniał. Wprawdzie było to bardzo dawno temu, ale to prawdziwa 
historia. Mikołaj pochodził z bogatej rodziny. Miał szlachetnych i pobożnych rodziców. Był 
ich ukochanym – i jedynym – dzieckiem. Chłopiec był zdolny, świetnie się uczył. Był pilny i 
pracowity, choć też bardzo nieśmiały. Mikołaj tak dobrze czuł się w otoczeniu najbliższych, 
rodziców i nauczycieli, że nie szukał innego towarzystwa. Prawie nie wychodził z domu – 
no, może tylko na spacery do ogrodu. Nie lubił gwaru ulicznego ani ciekawskich spojrzeń 
przechodniów. Żył i dorastał w świecie książek i nauki. Wyrósł na mądrego człowieka.



Historia o Świętym Mikołaju
- Teresa Błaszczyk

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
zródło: Bliżejprzedszkola

 Przyszedł czas, gdy Mikołaj odziedziczył po rodzicach ogromny majątek. Stał się wówczas 
bardzo bogaty. Miał wszystko, czego tylko zapragnął. Czuł się naprawdę szczęśliwy. 
Pewnego razu przy śniadaniu Mikołaj dowiedział się od swojego sługi o nieszczęściu 
biednej rodziny w mieście. Lokaj opowiedział mu o dzieciach, które po śmierci mamy 
zostały same na świecie. Odtąd rodzeństwo samo musiało troszczyć się o siebie. Najstarsze 
dzieci musiały pracować. Jednak ciągle brakowało im pieniędzy na jedzenie i ubrania. 
Cierpiały biedę. Mikołaj nie mógł pogodzić się z myślą, że dzieci żyją w ogromnej nędzy, 
podczas gdy on może pozwolić sobie na wszystko. Postanowił im pomóc. Dokładnie 
obmyślił plan działania. Dowiedział się, czego dzieciom brakuje i gdzie mieszkają. 
Następnie zrobił w mieście potrzebne zakupy. Wszystko zapakował do worka, zarzucił go 
na plecy i w przebraniu ruszył pod ustalony wcześniej adres. Gdy dotarł na miejsce, 
podarunki wrzucił przez okno. Uczynił to nocą, ponieważ nie chciał, aby ktokolwiek 
dowiedział się, że to on jest darczyńcą. Jakaż wielka była radość dzieci, gdy nazajutrz 
znalazły podrzucone prezenty! Bardzo ucieszyły się z ciepłych ubrań, zabawek i słodyczy, 
których już tak dawno nie miały. Swą radością od razu podzieliły się z innymi ludźmi. 
Wszyscy byli zadziwieni pomocą tajemniczego dobroczyńcy. Szczęśliwy był także sam 
Mikołaj. Odtąd postanowił pomagać wszystkim, którzy tego potrzebują.Szukał biednych
w różnych dzielnicach miasta i na przedmieściach. Było ich tak wielu, że Mikołaj pracował 
bez ustanku. Gdy pomógł jednym, zaraz znajdował następnych. Szczególnie wrażliwy był 
na biedę sierot, osób samotnych, cierpiących. Pomagał biednym z potrzeby serca. Czynił to, 
gdyż pragnął uszczęśliwiać ludzi i przynosić im radość. Zawsze robił to chętnie i zawsze
w ukryciu, w tajemnicy – pod osłoną nocy. Ludzie w mieście podziwiali działalność 
tajemniczego darczyńcy. Wiedzieli, że wydaje na to fortunę. Byli bardzo ciekawi, kim on 
jest. Nazywali go Aniołem Dobroci. Obserwując co robi, sami zaczęli dostrzegać ludzi 
będących w potrzebie. Sami też organizowali dla nich pomoc.Wreszcie nadszedł czas, gdy 
mieszkańcy miasta poznali prawdę. Dowiedzieli się, że Aniołem Dobroci i tajemniczym 
darczyńcą jest właśnie Mikołaj. To on sprzedał cały swój majątek, by nieść pomoc 
potrzebującym. Wrażliwe serce Mikołaja rozpoznał biskup i mianował go swoim następcą. 
Później Mikołaj został także świętym. Mówi się o nim, że był najbardziej zapracowanym 
świętym, gdyż ludzi potrzebujących pomocy zawsze było wielu. Aby upamiętnić wszystkie 
dobre uczynki Świętego Mikołaja biskupa, ustalono 6 grudnia jego dniem. Możemy wtedy 
tak jak on pomagać potrzebującym i nieść radość drugim. Współcześni Mikołaje to 
pomocnicy biskupa – Świętego Mikołaja z Miry. Jest ich wielu, ponieważ wielu jest 
potrzebujących, cierpiących, samotnych, biednych. Dlatego dzisiaj każdy może być 
Świętym Mikołajem. Wystarczy tylko chcieć. Ważne jest, by potrzeba czynienia dobra 
rodziła się z serca. – I to nie tylko 6 grudnia, ale każdego dnia – dodał tata, który od 
pewnego czasu przysłuchiwał się opowieści mamy. – Mamo, tato! – odezwała się nagle 
Maja. – Ja też chcę pomagać tak jak Święty Mikołaj! Przecież mam tyle zabawek na 
półkach i w kartonach! Może ktoś by się ucieszył, gdyby którąś dostał? – To dobry pomysł, 
moja mała księżniczko, ale dzisiaj już pora spać. – Tata uśmiechnął się i pocałował córeczkę 
na dobranoc. – Oczywiście, skarbie. I ty możesz zostać Świętym Mikołajem – podsumowała 
mama. – Każdy może, jeśli tylko chce. Wkrótce Maja przytuliła buzię do miękkiej poduszki 
i słodko zasnęła. Tej nocy na niebie pojawiła się nowa gwiazdka. To kolejny jasny punkcik 
w rozgwieżdżonej przestrzeni nieba.Tymczasem księżyc zatrzymał się na chwilę, by zajrzeć 
do pokoju Mai. Mrugnął porozumiewawczo do kogoś, kto właśnie chował pod poduszką 
podarunek dla dziewczynki. A potem wydawało mu się, że tajemnicza postać z workiem na 
plecach wymyka się cichutko przez okno z powrotem do ogrodu. – Hmm..., dobra robota! 
Ale masz jeszcze dużo pracy tej nocy – mruknął, uśmiechając się pod nosem – i ruszył 
dalej, rozjaśniając nocne niebo srebrzystym blaskiem. Gwiazdy również mrugały radośnie. 
Wiedziały już, że noc Świętego Mikołaja potrwa dłużej niż do rana...

Zmierz łańcuch choinkowy. 
Najdłuższy pokoloruj na pomarańczowo, 

najkrótszy na niebiesko, 
a łańcuchy o tej samej długości na czerwono

Wieczór był mroźny. Ostatnie promyki słońca dawno już zniknęły za horyzontem. Wiał 
zimny wiatr, który uparcie przeganiał resztki chmur na niebie. Zbliżała się noc. 
Gwiaździstym płaszczem otulała świat i powoli układała wszystko i wszystkich do snu. Za 
kilka godzin rozpocznie się 6 grudnia – a to przecież noc Świętego Mikołaja! Księżyc już 
lśnił i uśmiechał się do rozsypanych na niebie gwiazd. Od czasu do czasu zerkał ukradkiem 
w stronę zasypiającej ziemi. Tymczasem w pokoju Mai wciąż paliło się światło. 
Dziewczynka wprawdzie już od godziny leżała w łóżku, otoczona swoimi ulubionymi 
zabawkami, ale nie mogła zasnąć. Co spędza sen z powiek pięciolatki? – Maju, dlaczego 
jeszcze nie śpisz? Jest już późno – powiedziała mama, wchodząc do pokoju córki. – Czekam 
na Świętego Mikołaja – odparła dziewczynka, przecierając dłonią zmęczone oczy. – W liście 
prosiłam go, aby przyniósł mi ulubioną grę. – Córeczko, gdy zaśniesz, Mikołaj przyjdzie na 
pewno. Wiesz, on działa tylko w ukryciu. Możesz spać spokojnie. – Ale ja chciałabym 
zobaczyć, jak wygląda. Chciałabym go poznać... – tłumaczyła Maja. Mama się uśmiechnęła. 
– Jeśli chcesz, opowiem ci historię o Świętym Mikołaju. – Odsunęła kołdrę i usiadła na 
łóżku obok córeczki. – Posłuchaj. Święty Mikołaj nie jest wymyśloną postacią z bajki. Nie 
pochodzi z żadnej baśni. To postać historyczna. – Co to znaczy? – zapytała Maja. – To 
znaczy, że rzeczywiście istniał. Wprawdzie było to bardzo dawno temu, ale to prawdziwa 
historia. Mikołaj pochodził z bogatej rodziny. Miał szlachetnych i pobożnych rodziców. Był 
ich ukochanym – i jedynym – dzieckiem. Chłopiec był zdolny, świetnie się uczył. Był pilny i 
pracowity, choć też bardzo nieśmiały. Mikołaj tak dobrze czuł się w otoczeniu najbliższych, 
rodziców i nauczycieli, że nie szukał innego towarzystwa. Prawie nie wychodził z domu – 
no, może tylko na spacery do ogrodu. Nie lubił gwaru ulicznego ani ciekawskich spojrzeń 
przechodniów. Żył i dorastał w świecie książek i nauki. Wyrósł na mądrego człowieka.



Wesołych Świąt
Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami ,

spędzonych w ciepłej , rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję na Nowy Rok,

żeby był jeszcze lepszy,
niż ten, który właśnie mija.

Dyrekcja, Nauczyciele i Personel Przedszkola


