
Nr 2/2015

EchoSkrzatów

Gazetka Przedszkolna 

Co u Nas?

100 Lat!

Bezpieczenstwo

Gotuje

Czytamy

Porady
Artykul 

wydania!

ODDYCHANIE 
TO NIE TAKIE PROSTE!

Redaktor Naczelny: mgr Katarzyna Krząścik



Wydarzenia Przedszkolne
Co u Nas?

21 października 
odbyły się pokazowe  Zajęcia Sportowe przeprowadzone przez trenerów 

Akademii Piłkarskiej ,,Mam Talent” w  Czernichowie

28 października
 obejrzeliśmy przedstawienie teatralne pt.: ,,Smerfne przygody”

5 listopada 
zostaliśmy zaproszeni na przedstawianie pt.:  ,,Noś odblaski- Świeć przykładem” w 

wykonaniu uczniów klasy I-III Szkoły Podstawowej w Czernichowie

8 listopada
 obchodziliśmy Europejski Dzień Zdrowego Żywienia i Gotowania

9 listopada
 odbyły się warsztaty dla rodziców i dzieci, na których przygotowywaliśmy kotyliony 

z okazji  Święta Niepodległości 11 listopada

11 listopada
 rodzice z dziećmi uczestniczyli  w uroczystościach Święta Niepodległości w 

Czernichowie

12 listopada
 oglądaliśmy przedstawienie teatralne pt.: ,,Skarb to nie tylko złoto”

17-19 listopada
 odbyły się warsztaty dla rodziców i dzieci  pt.:,, Zabawy taneczne z elementami 

pedagogiki zabawy”

25 listopada
 obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia

27 listopada
 obejrzeliśmy przedstawienie teatralne pt.: ,,Kukuryku Słoneczniku” w teatrze 

Groteska w Krakowie

30 listopada
 wzięliśmy udział w zabawie andrzejkowej 

Urodziny Przedszkolaków

Wszystkiego najlepszego
Kochani Solenizanci!

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów
i niezapomnianych przygód - życzą Dzieci i Pracownicy Przedszkola

Dla:

Grupa -Jagódki:
Sarusi, Lilianki, Alanka, Tereni, Kubusia, Lenki

Grupa –Żabki:
Zuzi, Wojtusia Z., Alusi, Wojtusia G.

Grupa –Biedronki:
Dominiczka, Natalki, Bartusia, Kacperka, Mateuszka
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Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel



Hello! 
W tej rubryce będą  proponowane zwroty 

i słówka do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem.

Christmas (Krismes) – Boże Narodzenie

Santa Claus (Senta Klałs) - Mikołaj

bell  (bel) - dzwonek

snow (snoł) - śnieg 

Christmas tree (Krismes tri)- choinka 

Opracowała: mgr Aleksandra Banach, nauczyciel j. angielskiego
Źródło fot. http://pspwiciejow.pl/

Pokoloruj rzeczy, które kojarzą Ci się ze świętami Bożego Narodzenia
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: http://www.przedszkoleabc.edu.pl/



Artykul 
wydania!

ODDYCHANIE  
TO NIE TAKIE PROSTE!

     Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że oddychanie jest czynnością, bez 

której nie moglibyśmy żyć. Niewielu jednak zastanawia się nad rolą 
prawidłowego oddychania w procesie właściwego kształtowania się 
procesów komunikacyjnych człowieka. Oddychanie jest dla nas czynnością 
naturalną. 

Oddychanie jest dla 

nas czynnością 

naturalną.

Dlaczego dziecko
 oddycha ustami?

      Przyczyn oddychania ustami jest wiele. Niewątpliwie, aby odnaleźć 
powód takiego stanu rzeczy, należy udać się do specjalisty, który postara się 
odkryć, w czym tkwi problem. Analizując jednak doniesienia z badań, wśród 
najczęstszych przyczyn dysfunkcji oddychania wymienia się:
• niedrożność jamy nosowej spowodowaną np. częstymi infekcjami górnych
   dróg oddechowych, alergią, przerostem migdałków podniebiennych 
   i migdałka gardłowego,skrzywieniem przegrody nosowej, polipami;
• nieprawidłowe (obniżone) napięcie mięśniowe;
• nieprawidłowe karmienie;
• tzw. parafunkcje (np. ssanie palca, pieluszki).

Nie zastanawiamy się nad tym, co w tym czasie 
dzieje się w naszym organizmie, a tym bardziej jamie 
ustnej, jaki sposób oddychania byłby dla nas (oraz 
naszego organizmu)najbardziej odpowiedni. Jak 
zatem wygląda prawidłowy sposób oddychania? W 
spoczynku powinniśmy oddychać nosem. Wówczas 
powietrze dostające się do naszego organizmu 
zostaje ogrzane, oczyszczone oraz nawilżone. 
Czubek języka jest w tym czasie uniesiony 
do górnego wałka dziąsłowego, a wargi są 
domknięte. Zdarzają się jednak sytuacje,w których 
nasz organizm potrzebuje więcej 

tlenu, np. w czasie wysiłku, w takich wypadkach zaczynamy oddychać ustami. 
Traktując oddychanie jako czynność naturalną, którą wykonujemy mimowolnie, 
często nie zauważamy u naszych dzieci nieprawidłowości w zakresie 
oddychania lub je bagatelizujemy. Jest to bardzo duży błąd, który może 
stać się przyczyną kolejnych problemów.
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Oddychanie ustami, 

                                   i co dalej?
Jeśli u swojego dziecka zauważymy nieprawidłowości w sposobie 
oddychania, nie możemy tego zbagatelizować. Oddychanie ustami może 
prowadzić bowiem do:
• dostarczenia organizmowi niedostatecznej ilości tlenu, co z kolei sprawi, że 
   dziecko będzie blade, mało aktywne, niespokojne; mogą pojawić się także
   problemy z koncentracją oraz męczliwość;
• częstych infekcji górnych dróg oddechowych –
   powietrze dostarczane organizmowi nie jest ogrzane,
   nawilżone, ani również oczyszczone (ponieważ nie
   przechodzi przez jamę nosową, która odpowiada za
   ogrzanie, oczyszczenie i nawilżenie powietrza);
• problemów w czasie przyjmowania pokarmów –
   dzieci oddychające ustami szybciej się męczą w 
   czasie posiłków, muszą robić częste przerwy (często są postrzegane jako „niejadki”);
• wad postawy;
• obniżenia napięcia mięśniowego warg (wargi są nieustannie rozchylone,
   wskutek czego mięsień okrężny warg nie pracuje) oraz nieprawidłowej 
   pozycji spoczynkowej języka w jamie ustnej (czubek języka nie jest uniesiony  
   do górnego wałka dziąsłowego) – staje się to przyczyną ślinienia, 
   nieprawidłowości w spożywaniu pokarmów, nieprawidłowej ruchomości 
   języka oraz warg jako narządów artykulacji niezbędnych do prawidłowej  
   wymowy (stąd pojawiające się wady wymowy);
• wad zgryzu, zmiana wyglądu twarzy (m.in. cofnięcie żuchwy);
• wad wymowy .

Jak oddychanie 
ustami wpływa 
na wymowę?

• problemów z wymową głosek wymagających pracy warg (głoski w, f) lub pionizacji 
   języka (głoski l, sz, ż, cz, dż),
• nienormatywnych realizacji pewnych głosek (np. seplenienie międzyzębowe),
• nosowania zamkniętego,
• zmiany barwy głosu. Jeśli w rozwoju naszego dziecka zauważymy jakiekolwiek 
niepokojące nas sygnały (nawet te, które naszemu otoczeniu wydają się błahe), od razu 
zgłośmy się do specjalisty, który pomoże nam zwerykować nasze obawy. 
                                                                                    Wczesna konsultacja skraca czas terapii.

Oddychanie ustami staje się przyczyną 
nieprawidłowości funkcjonalnych oraz
anatomicznych, które obserwujemy wśród narządów 
(warg, języka, żuchwy, podniebienia miękkiego, 

policzków, zębów) niezbędnych do prawidłowej wymowy głosek. Obniżone 
napięcie mięśniowe warg, problemy z unoszeniem języka do wałka dziąsłowego 
(tzw. pionizacja języka),nieprawidłowy zgryz, zła praca podniebienia miękkiego 
mogą stać się przyczyną:

Opracowała: mgr Paulina Rozmus, logopeda
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Pokoloruj Świętego Mikołaja
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: nulek11chomikuj



Bezpieczenstwo

Dziecko 
bezpieczne w kuchni.

    Dom, kojarzymy z ciepłem i bezpieczeństwem. W 

nim spędzamy najwięcej czasu, przygotowujemy 
posiłki, pracujemy, świętujemy. Dziecku natomiast dom 
służy jako miejsce do zabawy i nauki. Maluch już od 
najmłodszych lat przemierza pomieszczenia wszerz i 
wzdłuż,  chętnie poznaje znajdujące się tam 
przedmioty i urządzenia.  W najbliższym czasie 

będziemy obchodzili Święta Bożego Narodzenia. To szczególny czas dla nas i 
naszych bliskich, ponieważ oczekujemy przyjścia na świat Bożego Dzieciątka.  
Przygotowujemy nie tylko nasze serca, ale również obejścia i mieszkania. W 
tych wyjątkowych dniach nie powinniśmy zapominać o bezpieczeństwie i 
zdrowiu naszych dzieci. Statystyki  podają, że 40 % wypadków ma miejsce 
właśnie w domu, a badania CEHAP (Planów dotyczących Środowiska i 
Zdrowia Dzieci) wykazują, iż w ciągu 1 r.ż. dzieciom najczęściej przytraają się 
upadki i oparzenia. W późniejszym wieku natomiast dochodzą przypadkowe 
zatrucia.  Mimo wielu ograniczeń dostępu do sprzętu elektrycznego i prądu, 
zdarzają się chwile nieuwagi, podczas których nie jesteśmy w stanie 
zapanować nad bujną wyobraźnią dziecka. 

Jak skutecznie zabezpieczyć 
            kuchnię przed wszędobylskim dzieckiem?

- kuchenka gazowa- najczęściej dochodzi do poparzenia poprzez bezpośrednie 
dotknięcie palnika dłonią oraz sięganie  po garnek z gotującą się zupą. Aby uniknąć 
poparzenia kuchenka gazowa powinna posiadać osłonę płyty kuchennej, która 
montowana jest na specjalną taśmę klejącą odporną na wysoką temperaturę. 
Ponadto , aby zwiększyć bezpieczeństwo domowników stosowane są również 
chowane pokrętła i zabezpieczenia przeciwpyłowe czyli system odcinający 
automatycznie dopływ gazu do palnika, gdy zgaśnie płomień.
- płyty elektryczne- po ugotowaniu na nich posiłku, przez jakiś czas jeszcze pozostają 
gorące!
- płyta indukcyjna- najbezpieczniejsza! Nie nagrzewa się , a tuż po ugotowaniu 
pozostaje zimna. Reaguje tylko na odpowiednie naczynie do gotowania, po jego 
zdjęciu automatycznie się wyłącza.
- kuchenka mikrofalowa- posiada funkcje elektronicznej blokady, która chroni przed 
przypadkowym uruchomieniem przez dziecko
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- piekarnik- powszechnym zabezpieczeniem sygnalizującym pracę urządzenia jest 
podświetlane wnętrze. Dziecko 5 letnie może zrozumieć ,że nie wolno dotykać 
urządzenia, kiedy jest uruchomione, natomiast 2 letnie nie zrozumie czekającego na 
niego  zagrożenia. Dlatego też nowoczesne piekarniki posiadają tzw. system zimnych 
drzwi.
- kominek- narzędzia do rozpalania powinny znajdować się w niedostępnym dla 
dziecka miejscu. Obudowa kominka powinna być odpowiednio wykończona, a 
palenisko osłonięte ponieważ dziecko może zakrztusić się resztkami popiołu, próbując 
na przykład wkładać je do buzi.
- ostre przedmioty, zapałki, zapalniczki, światełka bożonarodzeniowe, reklamówki, 
chemikalia, kosmetyki, leki- nie mogą znajdować się w widocznych i dostępnych dla 
dzieci miejscach. Powiedzmy dziecku, że lekarstwa mogą zażywać tylko pod okiem 
dorosłych.
Jeśli posiadamy kuchenny sprzęt AGD bez zabezpieczeń przed dziećmi, dokupmy 
specjalne dodatki. Na  rynku dostępne są np. nakładki zabezpieczające pokrętła 
kuchenki, zabezpieczenia przed otwarciem lodówki czy szuad. 

Bezpieczny dom

Aby święta były spokojne i radosne pamiętajmy, że żadne 

zabezpieczenia nie zastąpią zdrowego rozsądku i nie zwolnią 

rodziców z obowiązku sprawowania 

odpowiedzialnego nadzoru nad dzieckiem.
Opracowała: Katarzyna Krząścik, nauczyciel, na podst.mat.int.

Źródło: http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/; http://www.srodowiskoazdrowie.pl/; https://parenting.pl
Źródło fot.  www.zakupydladziecka.pl

Jak Święty Mikołaj ma trafić do chatki?
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: http://chomikuj.pl/elcik/



„Mikołaj pędzi” zespół „Fasolki”

1.Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

2.Święty Mikołaju my ci pomożemy
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy

Potem pod choinką siądziesz razem z nami
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

Pospiewajmy

Kolęda ,,Przybieżeli do Betlejem…”

1.Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Ref.: Chwała na wysokości, 
        chwała na wysokości,

        A pokój na ziemi.

2.Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Ref.: Chwała na wysokości, 
        chwała na wysokości,

        A pokój na ziemi.

3.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.

Ref.: Chwała na wysokości, 
        chwała na wysokości,

        A pokój na ziemi.
                    (…)

Źródło fot. 1  http://elwiralm.pinger.pl/
Źródło fot. 2  http://magia-swiat.web21.pl/



O czym mówi imię dziecka...

Damian
Opis: poskromiciel, pogromca (łacińskie); 
osoba lubiana wśród kolegów, o dużym 
temperamencie i z poczuciem humoru

Zdrobnienia: Damianek, Danek
Imieniny: 12 II, 23 II, 14 VII, 27 IX, 14 XI

Dominik
Opis: imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające 

,,należący do Pana”; dobry , sprawiedliwy
Zdrobnienia: Dominiczek, Dominiś

Imieniny: 9 III, 12 V, 6 VII, 8 VIII, 14 X, 
27 XI, 20 XII, 29 XII

Dominika
Opis: imię pochodzenia łacińskiego -należąca do Boga; 

osoba skromna, pogodna, wyranowana
Zdrobnienia: Dominisia, Dominiczka

Imieniny: 6 VI, 6 VII

Emilia
Opis: współzawodnicząca, rywalka (etruskie); 

osoba odważna, wrażliwa, pełna temperamentu
Zdrobnienia: Emilka, Emila

Imieniny: 5 I, 23 V, 24 VI, 30 VI, 19 VIII, 24 VIII, 24 XI

Gabriela
Opis: wywodzi się z hebrajskiego –osoba ,,silna Bogiem”; 

osoba energiczna, urodzona optymistka, wrażliwa 
Zdrobnienia: Gabrysia, Gabrynia

Imieniny: 27 II, 19 XII

Grzegorz
Opis: imię pochodzenia greckiego, oznacza tego, 

który jest czujny, gorliwy; to osoba towarzyska, ruchliwa, 
dokładna w drobiazgach
Zdrobnienia: Grześ, Grzesiu

Imieniny: m.in. 2 I, 4 I, 13 II, 12 III, 24 IV, 25 V, 25 VIII, 3 IX, 
30 IX, 16 X, 28 XI, 24 XII

Hubert
Opis: sławny rozumem, o bystrym umyśle (germańskie); 

otwarty i bystry, pomocny, z poczuciem humoru
Zdrobnienia: Hubercik, Hubcio, Hubek

Imieniny: 3 XI Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: http://www.ksiegaimion.com/; www.dzidziusiowo.pl



Znajdź 6 różnic

Pokoloruj Reniferka
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: http://chomikuj.pl/szpila59



Przepis!

           Świąteczne Pierniczki
Składniki:
-125 g masła (miękkiego)
-120 g brązowego cukru
-270 g prawdziwego miodu (1/2 szklanki)
-400 g mąki pszennej
-2 łyżeczki przyprawy do piernika 
-1 łyżeczka  sody oczyszczonej

Sposób przyrządzenia:
Masło z cukrem ucieram w mikserze puszystą masę. Wlewam miód i wsypuję pozostałe 
składniki. Mieszam, aby ciasto miało postać kruszonki. Zagniatam ciasto. Zawijam w 
folię i wstawiłam na godzinę do lodówki. Po wyjęciu z lodówki odkrawam kawałki 
ciasta, wałkuję placki. Te pierniczki po upieczeniu są kruche, dlatego ciasto należy 
rozwałkować na cienkie placki. Potem za pomocą foremek  wykrawam  różne 
kształtne pierniczki. Piekarnik ustawiam na 180 °C. i pierniczki układam na blaszkach 
wyścielonych papierem do pieczenia i wstawiam do piekarnika na około 10 minut. 
Kiedy przestygną, można je polukrować…

Opracowała: Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: fot. moniczkawkuchni.blogspot.com

Ciasteczka świąteczne z posypką
Składniki:
-200 g masła miękkiego (1 kostka)
-6 łyżek cukru pudru
-300 g mąki pszennej typu 500
-kilka kropli aromatu do ciast 
(np. waniliowy lub śmietankowy)
-dekorowanie ciastek wg upodobania (np. sezam, orzechy, żurawina, pestki dyni, 
słonecznik, kokos, płatki migdałowe) lub lukrem, gorzką rozpuszczoną czekoladą 
po upieczeniu i wystudzeniu ciastek
Z podanych proporcji wychodzi ok. 60 ciasteczek.

Sposób przyrządzenia:
Do miękkiego masła dodaję cukier puder i ucieram na gładką masę. Następnie dodaję 
aromat i mąkę, dokładnie mieszam na spójne, elastyczne ciasto. Piekarnik nagrzewam 
do 180 °C. Blachę wykładam papierem do pieczenia. Z ciasta formuję ciasteczka 
o dowolnych kształtach i układam w odstępach na blaszce. Przed pieczeniem ciastka 
można posypać sezamem, słonecznikiem, pestkami dyni, kokosem itd. Gotowe ciastka 
piekę w 180 °C  przez ok. 15- 20 minut. Po upieczeniu ciastka, które nie zostały posypane 
np. nasionami można przyozdobić lukrem. 

Opracowała: Katarzyna Krząścik, nauczyciel
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4 BEZCENNE 

PREZENTY NA NOWY ROK

      Planując dla dziecka upominki pamiętaj, 
że niektórych prezentów nie da się kupić. 
W przeciwieństwie do zabawek, które zapewne 
popsują się w przyszłym miesiącu, te dary 
przetrwają całe życie. I tylko ty możesz je oarować:

Czas
 To on wyraża miłość, jaką żywisz do dziecka. Im więcej mu go poświęcasz, 
tym bardziej zaowocuje to w przyszłości. W tym roku podaruj dziecku dar 

słuchania, czytania, pomagania i po prostu przebywania razem. 

Zrozumienie 
Nikt nie jest doskonały. Ani dzieci, ani ich rodzice! 

Jeśli twoja pociecha popełni błąd, najpierw jej wysłuchaj.

 

Zaufanie
Jeżeli wierzysz w swoje dziecko, pomagasz mu uwierzyć w siebie. 

Stale powtarzaj dziecku: "Wiem, że potrasz!", a nigdy nie zwątpi, że może 
być inaczej. I za wiele lat, kiedy stanie przed kolejnym trudnym wyzwaniem,

na pewno przypomni sobie twoje słowa. 

Entuzjazm 
Bez względu na to, co razem robicie (sprzątacie czy idziecie grać w piłkę), 

rób to z werwą i ochotą. Twój zapał na pewno udzieli się maluchowi. 
W późniejszym życiu, gdy twoje dziecko będzie musiało zmagać się z o 

wiele trudniejszymi zadaniami, czy to w szkole, czy też w życiu osobistym, 
z pewnością odnajdzie w sobie wystarczająco dużo energii, 

by wszystkiemu podołać

Opracowała: Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: http://e-polki.blog.pl/
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Zamiast zabawki...
                   

prezent w innym wydaniu...

         Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia za pasem i kolejna okazja do 
podarowania prezentów...
W takim razie , co dać, jeśli nie zabawki? 
Oczywiście najlepszym prezentem, jaki można dać dziecku, to swój własny
 czas. Nie zapominajmy, że przedmioty materialne powinny zawsze stać 
na drugim miejscu. Ale jeśli chcemy sprawić dziecku radość i zobaczyć 
na jego twarzy uśmiech postarajmy się,aby prezent był wyjątkowy i nie 
zapomniany. Oto kilka pomysłów na prezenty dla dzieci: 

 Przybory plastyczne -  kredki, piórka, kolorowe kartki, koraliki, filc, bibuła, 
tasiemki, glina, plastelina- wszystko, z czego można wyczarować 
coś fajnego.

 Stroje do przebierania się - np. suknia balowa, strój wróżki, spidermana 
– można przerobić stroje z niepotrzebnych, znoszonych ciuszków
- super zabawa gwarantowana!

  Wycieczka - np.: szybkim pociągiem, autobusem, tramwajem do miasta, 
gdzie można spędzić wspólnie czas.

  Bilet na wydarzenie – koncert, lodowisko, do teatru, kina, muzeum 

  Książki – dziecko dokonuje samodzielnego wyboru książki

  Karnet na lekcje –  tańca, gry na gitarze, pianinie- może odkryje 
nowy talent

  Bilet roczny - na basen, do zoo, klubu sportowego- świetnie zaplanowane
weekendy z dzieckiem.

  ,,Bon” na dzień z mamą lub tatą - jeden dzień spędzamy tylko z dzieckiem,
robiąc to, na co ma ochotę

  Kupon na wspólne gotowanie –ustalcie razem z dzieckiem menu,zróbcie 
listę, idźcie na zakupy- kupcie tylko produkty z listy, wspólnie przygotujcie
posiłek np.: rogaliki, ciasteczka

  Sprzęt do zabawy na świeżym powietrzu - sanki, narty, hula- hop, dyski, 
skakanki. Zamiast nudzić się w domu , pobawimy się z dziećmi na świeżym 
powietrzu. 

Opracowała: Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: http://e-polki.blog.pl/
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Głowa

4,5 cm

Fryzura

3 cm

11 cm

Skrzydła
6 cm

Rączka 1 Rączka 2

5,5,cm

Brzuszek

7,5 cm

7 cm

16 cm

Aby zrobić aniołka, przygotujcie:
papier kolorowy, klej, nożyczki, pisaki, wstążkę 10 cm.
Na kolorowych kartkach, narysujcie wybrane części aniołka. 
Wytnijcie i sklejcie ze sobą.Dorysujcie oczy, nos, usta. 
Doklejcie uchwyt, wykorzystując do tego wstążkę. 
Teraz możecie umieścić aniołka na choince.
 

Aniołek 
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: czasopismo,, Mały Artysta”



Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato

,,Legenda o choince”
 J. Dymkowska

         Piękna to była noc, w której Jezus Chrystus się narodził. 

Wszystko, co żyło wokół stajenki, chciało zajrzeć do niej i ucieszyć 
Dziecię.
Tuż przy stajence rosły trzy drzewa. Piękna i okazała palma, 
wdzięczna oliwka i skromna choinka. Co chwila zaglądały do 
stajenki i szumiąc listkami cicho szemrały słodką kołysankę Bożej 
Dziecinie. 

Jezus spał spokojnie w ramionach swej 
matusi. A kiedy się zbudził i otworzył 
oczęta, wtedy palma powiedziała do 
smukłej oliwki: 

- Chodź, pójdziemy się pokłonić Jezusowi.
- Dobrze – zaszemrała oliwka 
– idźmy zaraz.
- Pójdę i ja z wami – dorzuciła cicho 
nieśmiała choinka.
- Ty? – rzekły pogardliwie dumne drzewa.
 – Ty jesteś taka brzydka, 

masz kłujące igły i nieładnie pachniesz. Cóż ty dać możesz 
Jezusowi? Chyba chcesz go przestraszyć. Zamilkła biedna 
choinka, słysząc takie złośliwe słowa, i cichutko zapłakała.
Tymczasem palma pokłoniła się przed żłóbkiem i składając 
najpiękniejszy swój liść u stóp dzieciątka, powiedziała:
- Oaruję Ci, Dzieciątko Boże, ten liść, by chronił Cię od żaru 
słońca i złośliwego deszczu.

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel



A drzewo oliwne, pochylając się nieco, 
upuściło ze swych soczystych gałązek 
kilka kropli przezroczystej oliwy o
przepięknym zapachu. I cała stajenka 
pełna była teraz najsłodszej woni. 
Boże Dzieciątko uśmiechnęło się 
serdecznie i w podziękowaniu pokiwało 
im rączką. Zakołysała się radośnie 
dumna palma, zaszeleściło listkami 
uszczęśliwione drzewko oliwne.
Tylko niepozorna choinka spoglądając na nie westchnęła 
żałośnie i rzekła do siebie ze smutkiem:
- Tak, palma i oliwka to naprawdę piękne drzewa. A ja jestem 
biedna i brzydka. Pewnie by się mnie mały Jezusek przestraszył. 
Zostanę na uboczu, żeby nie przerazić Bożej Dzieciny.
Lecz był ktoś, kto usłyszał skromne słowa zasmuconego drzewka. 
To mały aniołek, który stał przy żłóbku. Słyszał on także dumne 
słowa palmy i oliwki i żal mu się zrobiło biednej choinki. Podszedł 
więc do niej i powiedział:

- Nie płacz, choinko. Spełni się twoje pragnienie. W nagrodę za 
swoją skromność tak cię wspaniale przystroję, że zachwycisz 
Jezusa.I skinął na gwiazdki złote, co wesoło mrugały na nieba 
błękicie. Na wezwanie aniołka gwiazdki jedna po drugiej spadały 
z nieba i siadały na drżących z radości gałązkach choinki. Mała, 
niepozorna choinka rozbłysła wspaniałym blaskiem. Wyglądała 
jak zaczarowana. Boża Dziecina uśmiechnęła się uszczęśliwiona, 
zaczęła klaskać rączkami i wyciągać je w stronę ślicznego 
drzewka.I od tego dnia, co roku na Boże Narodzenie choinka 
staje się radością wszystkich dzieci. Jak tam, w Betlejem, koło 
niej stoi żłóbek, a w gałązkach błyszczą złote gwiazdki 
i różnokolorowe świecidełka. Wśród rozłożystych gałązek ukryte 
są skarby, o których dziecko cały rok marzy. A choinka cieszy się 
radością dzieci i wspomina tę dawną piękną noc w Betlejem.
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Wieź kolorowe kredki lub pisaki i ozdób choinkę najlepiej jak potrafisz.
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: http://chomikuj.pl/sewulka



Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku 2016

składamy wszystkim Dzieciom i Rodzicom

najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, spokoju, pomyślności,

cierpliwości oraz sukcesów.

Niech ten wyjątkowy czas

upłynie w atmosferze wypoczynku,

rodzinnych spotkań i prawdziwej radości.

Dyrekcja, Nauczyciele i Personel Przedszkola

Wesołych Świąt
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Co  wydrukować?Ci

W naszej ofercie znajdziecie Państwo
 
Wizytówki
Ulotki
Katalogi 
Papier firmowy
Banery 
Zaproszenia
Kalendarze
Dyplomy/Licencje
Karty menu
oraz wszytko inne co tylko da się wydrukować.

obsługa klienta:
Tel: 668-408-880
e-mail: hdxero@gmail.com
www.hdxero.pl


