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Wydarzenia Przedszkolne
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Co u nas słychać...?

24 październik
We wszystkich grupach wiekowych odbyły się warsztaty ekologiczne przeprowadzone 
przez panią Martę Pietrusiak. W czasie zajęć dzieci miały okazję bliżej zapoznać się z 
życiem i zwyczajami sów. Dzięki licznie zgromadzonym materiałom ,fotograą oraz 

naturalnym okazom przyrodniczym, przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem uczestniczyły 
w warsztatach. Podsumowaniem spotkania była praca plastyczna: sowa i jeżyk, do 

których wykonania dzieci wykorzystywały, szyszki, makaron oraz masę solną. Serdecznie 
dziękujemy za wspaniałe spotkanie!

27 październik
Delegacja dzieci z naszego przedszkola wzięła udział w nagraniu audycji radiowej pt.: 

,,Rano na tak” w Radiu Kraków. Rozmowa ,,na żywo” dotyczyła najzabawniejszych 
historyjek z życia przedszkola.  Dzieci dzieliły się krótkimi informacjami na ten temat, a 

następnie pozdrowiły wszystkich kolegów i koleżanki z przedszkola. Na zakończenie wizyty 
przedszkolaki zapoznały się z pracą ,,radiowców” i poznały ciekawą historię Radia 

Kraków. Za udział w programie Przedszkole otrzymało zestawy ,,Walkodile”  i  płyty ze 
słuchowiskami muzycznymi. Była to wspaniała przygoda i niezwykłe doświadczenie!

3 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 książek oraz naklejki o tematyce militarnej . W ramach 
podziękowania za tak pouczające i spotkanie dzieci wręczyły panu Arkadiuszowi laurki. 

11 listopad
W tym dniu 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: rozmawiały  o Polsce- naszej Ojczyźnie, 

ucząc się wierszy, hymnu, wykonywały prace plastyczne i uczestniczyły w szyciu  
kotylionów z rodzicami. 

9 listopad
Gościliśmy w przedszkolu zespół muzyczny Baśniowa  Kapela. Tym razem pan Adam i pani 

Dorota Szafraniec  zaprezentowali nową płytę ze słuchowiskiem pt.:  ,,Pierwsze koty za 
płoty”. Poznaliśmy historię kociej rodziny z dwójką dzieci. Miauuk i Kotella- małe kotki w 

swoim dorastaniu przeżywają pierwsze wzruszenia i pierwsze porażki. W dorastaniu kociąt 
towarzyszą rodzice, którzy również znajdują się w nowej dla nich sytuacji rodzicielskiej i 

ponoszą porażki wychowawcze. W konsekwencji wszystko kończy się dobrze zarówno dla 
rodziców i dzieci.   Miłość przezwycięża chwilowe rozterki i słabości, a kocia rodzina potra 

wspólnie rozwiązywać życiowe problemy.  Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały 
spektakl  i aktywnie w nim uczestniczyły. Serdecznie dziękujemy za tak ciekawe i 

pouczające widowisko muzyczne!



Hello! 
W tej rubryce proponujemy zwroty 

i słówka do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem.

Opracowała: mgr Aleksandra Banach, nauczyciel j. angielskiego
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Santa Claus (Senta Klałs) – Mikołaj

Reindeer ( rejndier   ) – renifer

Presents (prezents )- prezent

Glass ball ( gles bol ) - bombka

Christmas (Krismes) – Boże Narodzenie

Wszystkiego najlepszego!
Kochani Solenizanci!

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

Dzieci i Pracownicy Przedszkola
Dla:

Grupa -Jagódki:
Emmy, Liliany, Anny, Agnieszki

Grupa -Żabki:
Teresy, Wojciecha, Bartosza 

Grupa -Biedronki:
Igora, Jakuba, Alana, Wojciecha, Leny,

 Gabrieli, Jana, Mai   

Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
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Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Idą Święta… -M. Głogowski
Przyszedł grudzień, idą Święta,

dzieci marzą o prezentach.
Najpierw będą mikołajki,
takie małe święto z bajki.

Już 6 grudnia rankiem
znajdziesz jakąś niespodziankę.
To rozgrzewka w wielu krajach 

dla Świętego Mikołaja,
który z workiem i saniami

znów zawita przed Świętami.
Wtedy drzewko pachnieć będzie,

zasłuchamy się w kolędzie
i złożymy też życzenia 

w dzień Bożego Narodzenia.

Piosenka 
,,Dzyń, Dzyń, Dzyń Mikołaju Święty”

- M. Tomaszewska

1.Siedzę cichuteńko, 
Patrzę na okienko-

Poruszyły się zasłonki. 
Chyba już go widzę,
Chyba już go słyszę, 

Zabrzęczały jego sanek dzwonki.
Ref: 

Dzyń, Dzyń, Dzyń… 
Mikołaju Święty. 
Dzyń, Dzyń, Dzyń 

przynieś nam prezenty. (2x)
2.Co to, co to, co to? 
Kto to, kto to, kto to? 

To Mikołaj już się skrada. 
Ojej! Ja się boję x2 

Ale bać się chyba nie wypada
Ref: 

Dzyń, dzyń…

KOLĘDA
 ,,DZISIAJ W BETLEJEM”

1.Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina

Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna

Ref.:Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi

Anieli grają
Króle witają

Pasterze śpiewają
Bydlęta klękają

Cuda, cuda ogłaszają

2.Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje

I Józef święty, i Józef święty
Ono pielęgnuje

Ref.:Chrystus się rodzi...

3.Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna Syna rodzi

Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce
Ludzi oswobodzi

Ref.:Chrystus się rodzi...

4.I Trzej Królowie, i Trzej Królowie
Od wschodu przybyli

I dary Panu, i dary Panu
Kosztowne złożyli

ref.:Chrystus się rodzi...





Przyroda wokół nas
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Źródło: www.encyklopediadladzieci.pl, www.glosy-ptakow.pl

Renifery, pomocnicy św. Mikołaja

1. Dlaczego renifery kojarzą się ze św. Mikołajem ?
Był taki pisarz amerykański Clement Clarke Moor , który napisał wiersz o tym, 
jak św. Mikołaj przy pomocy reniferów przygotowuje się do świąt. On również  
nadał im imiona. I tak  w zaprzęgu św. Mikołaja znaleźli się: Amorek, 
Kometek, Tancerz, Pyszałek, Błyskawiczny, Fircyk, Złośnik, Profesorek, Rudolf 
Czerwononosy

2. Dlaczego Rudolf przewodzi wszystkim reniferom?
Rudolf to renifer z czerwonym i świecącym nosem. Nie od zawsze przewodził 
stadzie. Według opowieści, Rudolf jest jednym z latających reniferów, które 
ciągną sanie Świętego Mikołaja. Ma on magiczny, czerwony nos, który 
oświetla Mikołajowi drogę w noc wigilijną. Z uwagi na tę zdolność zajmuje 
on miejsce na samym przedzie zaprzęgu.
3. Czy renifery występują w Polsce? 
W naturze, w Polsce nie występują można je zobaczyć np. w ZOO.
Mieszkają na północy Europy, gdzie jest chłodniej i pada śnieg.
4. Jak wyglądają renifery?
To zwierzęta podobne do jeleni. Latem mają ciemną sierść , a zimą zmienia 
się ich futro na białe. Jest to forma kamuażu.
5. Czy renifery mają poroże?
Zarówno samiec i samica mają poroże, a rogi są ich niesymetryczne. U jeleni 
natomiast rogi są takie same. 
6. Jaki głos wydają renifery?
Renifery przede wszystkim ryczą. Wydają również odgłos podobny do 
,,strzelania się kolanami”. Idąc w dużej grupie słyszy się coś w rodzaju  
stepowania. Taki chód jest oznaką siły i ważności. 
7. Czy renifery są szybkie?
Renifery mogą osiągać ok 300 kilogramów . Przy swojej wadze bardzo dużo 
wędrują i szybko biegają. Mogą się rozpędzić do 70-80 km/h.
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Pokoloruj prezenty,
których nazwy
zaczynają się 
na literę P. 
Ich liczbę wpisz
w kółku. 
Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

8. Czy reniferom  jest zimno?
Renifery mają grube futro, które chroni je przed zimnem i wiatrem. 
9. Jaki kolor oczu maja renifery?
Kolor oczu reniferów jest zazwyczaj  brązowo- miodowy. W zimie jego 
kolor ulega zmianie, ponieważ renifery inaczej widzą zimą. Od śniegu 
odbijają się promienia słońca i trudniej im patrzeć mają bardziej 
wyostrzony wzrok. Muszą uważać na zagrożenia, takie jak: niedźwiedzie 
polarne , lisy i wilki. 
10.  Jakie są przysmaki reniferów?
Jedzą gałązki, krzewinki, grzyby i porosty. Gdy reniferom brakuje jedzenia 
wówczas wędrują,  przemierzając nawet 50 kilometrów. W czasie 
wędrówek łączą się w stada. 
11. Czy renifery potraą latać?
Latać nie potraą, bo  tylko renifery od św. Mikołaja potraą to robić. 
Renifery poruszaj się po ziemi i czasem w wodzie. Są za ciężkie, nie mają 
skrzydeł i magicznej mocy, więc chodzą po ziemi. Renifery tylko w ,,tę 
wyjątkową noc” mają takie zdolności. 



Dlaczego dziecko powinno jeść ryby?
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

 
Zródło: Edziecko.pl, Sosrodzice.pl

 
ź są źródłem białka i tłuszczów 

ź zawierają dużo składników odżywczych –potasu, wapnia, fosforu, jodu

ź są bogate w witaminy- szczególnie A, D, B12 (chroniącej przed 
niedokrwistością)

ź dostarczają duże ilości kwasów omega-3 korzystnie wpływając na układ 
nerwowy oraz wspomagają prawidłowy rozwój dziecka, wzrost i 
usprawnienie funkcji poznawczych

Jakie ryby wybierać:
ź z ryb tłustych specjaliści dla dzieci polecają: łososia norweskiego,    

makrelę atlantycką
ź z ryb chudych  warto sięgnąć po: dorsza, morszczuka, mintaja
ź z ryb słodkowodnych polecane są szczególnie: karp, węgorz, pstrąg

Karp, bez którego nie można sobie wyobrazić wigilii, mimo że ma smaczne 
mięso i mało tłuszczu jest ubogi w witaminy i składniki odżywcze.

Wskazówki:
ź jedzmy świeże ryby i z pewnego źródła
ź spożywajmy ryby gotowane  w wodzie lub na parze 
ź wybierajmy tłuste ryby 
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    Co to jest koncentracja?
 

 Koncentracja to umiejętność skupienia i utrzymania uwagi na określonych zadaniach. 

Umiejętność ta rozwija się w ciągu życia człowieka. U małych dzieci występuje uwaga 

mimowolna czyli przyciągana bez ich woli (np. poruszający się przedmiot czy głośny dźwięk) 

,natomiast tzw. uwaga kierowana rozwija się później od ok. 3 roku życia przez wiek 

przedszkolny i wczesnoszkolny. 

Funkcją koncentracji jest wykonanie określonego zadania, rozwiązanie problemu czy 

zrozumienie ważnego zagadnienia. Zatem wysoka umiejętność koncentrowania uwagi dzieci 

wiąże się z lepszą pamięcią , zdolnościami przestrzennymi oraz logicznym myśleniem. 

Na koncentrację mają wpływ:

- wszelkie bodźce, które odciągają uwagę np. hałas, włączony telewizor lub radio, zbędne 

przedmioty, bałagan w pokoju, na biurku

- motywacja, koncentracja zachowania tylko wtedy, gdy dziecko zainteresowane sjest 

postawionym zadaniem

- ruch, zabawy na świeżym powietrzu, spacery

- dieta- warzywa i owoce, ryby, pestki dyni, słonecznika , orzechy włoskie;  picie wody

- sen zgodny z indywidualnymi potrzebami  

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródła: Źródła: Bliżej przedszkola, ,,Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu” Wolf-Wedigo Wolfram



10

Jak trenować i usprawniać koncentrację u dzieci?

Przykłady ćwiczeń i zabaw:

- nawlekanie  na sznurek np. korali, guzików, makaronu

- rysowanie przez kalkę, by jak najdokładniej odtworzyć  postać lub cały rysunek

- powtarzanie słyszanego rytmu- dziecko ma za zadanie wysłuchać rytmu zademonstrowanego 

przez osobę dorosłą (np. za pomocą cymbałków, bębenka lub klaśnięcia, tupnięcia), a 

następnie wystukać go samodzielnie

- wyszukiwanie ze zbioru dwóch takich samych obrazków (np. gra ,,Memory”)

- labirynty- wodzenie paluszkiem , rysowanie ołówkiem, wyszukiwanie możliwych dróg dotarcia 

do celu

- układanie puzzli

- gry planszowe 

- słuchanie bajek, baśni, odpowiadanie na pytania

- rymowanki –nauka krótkich wierszyków, wyliczanek również z pokazywaniem do nich gestów

ź ,,Znikający przedmiot”-rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii , kilka przedmiotów. 

Dziecko przez chwile przygląda się kolejności  przedmiotów. Zasłaniamy dziecku oczy, a 

następnie zabieramy jeden z nich. Zadaniem dziecka będzie odgadnąć, który przedmiot 

został zabrany. Można też zmienić kolejność przedmiotów. 

ź ,,Co to za kształt?”- rysujemy na plecach dziecka prosty obrazek(np. słoneczko) lub figurę 

geometryczną (np. koło, kwadrat). Dziecko ma za zadanie odgadnąć rysunek lub narysować 

odpowiedź na kartce. 

ź ,,Podkreśl literę”- dajemy dziecku wybrany tekst (np. z czasopisma).Prosimy, aby podkreśliło 

w nim wszystkie litery np. ,,a” .Możemy w tym czasie robić to samo, a następnie 

sprawdzamy z dzieckiem, ile liter zostało opuszczonych.   

ź ,,Moje ciało”-nazywamy szybko i wskazujemy na sobie części ciała. Dziecko wskazuje je na 

sobie. Dla zmylenia, co jakiś czas  wskazujemy część ciała inną niż wymieniamy. Zadaniem 

dziecko jest wskazać prawidłowo na podstawie usłyszanej instrukcji słownej.  

ź ,,Kot w worku”- umieszczamy kilka przedmiotów (np. zabawek) w worku. Dziecko losuje 

przedmiot, ale nie wyciąga go z worka, próbuje opisać jego wygląd. Rodzic, bądź ktoś z 

rodzeństwa może odgadnąć, o czym jest mowa.
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Policz choinkowe ozdoby zaczynając liczenie od lewej strony. 
Pokoloruj trzecią gwiazdkę, drugą bombkę, 
pierwszego aniołka, ostatni dzwonek. 

Wesołych 
Świąt!
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Grudzień

Grudzień ma 31 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od słowa ,,gruda” (w 
grudniu ziemia jest zamarznięta, pokryta grudami).

W grudniu kończy się jesień, a zaczyna zima. Pierwszy dzień zimy to 
najkrótszy dzień w roku. W grudniu pojawiają się częste opady śniegu, 

chłód i mróz. Zbiorniki wodne są zwykle skute lodem.

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Ważne daty:
6.12 - mikołajki 
22.12 - pierwszy dzień zimy
25-26.12 - Boże Narodzenie
31.12 - sylwester



Inspiracje

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Żródło:craftbyamanda.com, ekodziecko.com

Oto kilka propozycji prac, które umilą wspólne wieczory. Wspaniałej zabawy!

Aniołek z rolki

Łańcuch ze słomek i kokardek

Renifer Rudolf 

Kartka świąteczna

Pawie oczko



Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: Wojciech Widłak Bliżejprzedszkola.pl Świerszczyk.pl

Kim jest Święty Mikołaj?

Współcześnie Mikołaj przypomina dużego krasnala z długimi włosami, wąsami i brodą 
w kolorze biało-srebrnym. Nosi czerwoną czapkę z pomponem, kubrak, spodnie i 

rękawice wykończone białym futrem.  Zaokrąglony brzuszek Mikołaja opina szeroki , 
czarny pas. Ma wysokie buty z czarnymi cholewami. 

Podróżuje saniami zaprzęgniętymi w osiem reniferów. Mieszka w Laponii lub na 
biegunie północnym. W okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi  dzieciom prezenty 

saniami ciągniętymi przez renifery. 
Prawdziwy święty Mikołaj żył, aż 1700 lat temu i to nie w mroźnej Laponii, lecz na 

ciepłym południu Europy- na terenie dzisiejszej Turcji. Był jedynakiem. Jako dziecko 
był ciekawy świata i chętnie się uczył. Majątek, jaki otrzymał od rodziców rozdawał 

biednym i potrzebującym. 
Kiedy dorósł, postanowił poświęcić życie Bogu i ludziom. Został księdzem, a potem 

biskupem w miejscowości Mira. Był człowiekiem dobrym i miłosiernym. Według jednej 
legendy biskup Mikołaj podrzucił kiedyś do pewnego domu trzy sakiewki pełne złota. 
Dzięki temu trzy biedne siostry, które tam mieszkały, mogły szczęśliwie wyjść za mąż, 

bo wówczas bez posagu było to niemożliwe. Mikołaj obdarowywał dzieci: chlebem, 
orzechami, książkami, pieniędzmi na słodycze, świętymi obrazkami, ptaszkami w 

klatce lub … rózgą. 
Na ilustracjach i zdjęciach przedstawia się go czasem z trzema sakiewkami,  okrętem, 

kotwicą albo … z workiem prezentów. 
W ciągu jednej nocy musi dotrzeć do wszystkich dzieci na całym świecie, aby 

dostarczyć podarunki. 
Obliczono, że aby Mikołaj mógł odwiedzić wszystkie domy jego sanie musiałyby 

mknąć z zawrotną prędkością 12 tysięcy kilometrów na sekundę. 
I pewnie dlatego , że porusza się tak szybko nie można go zobaczyć.

 A może po prostu jego sanie są zaczarowane?
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„Historia o aniołku i bożonarodzeniowej gwiazdce”

– autor nieznany 

 Opowiem wam historię o aniołku małym ,
spacerował wśród gwiazdek w swym ubranku białym
zawsze wesoły, bawił się z wszystkimi, anioły w niebie bardzo go 
lubiły.
Kilka dni przed świętami mały aniołek dowiedział się od swoich 
przyjaciół, że bożonarodzeniowa gwiazdka obraziła się na ludzi. 
Słyszała, że ciągle narzekają , są dla siebie niemili, kłócą się.
-Ukryję się, pomyślała. W tym roku ludzie nie zasługują na Boże 
Narodzenie.
Gdy o tym usłyszał aniołek, bardzo się zmartwił. Muszę odnaleźć 
gwiazdkę, dzieci czekają cały rok na te najpiękniejsze święta. 
Podrapał się w głowę i zaczął rozmyślać, kogo by można poprosić o 
pomoc. Przyszedł mu do głowy wspaniały pomysł. Jest przecież taka 
wspaniała postać, za którą przepadają dzieci i jest symbolem świąt. 
Przecież to święty Mikołaj. Zaraz pofrunę do niego i poproszę o 
pomoc. Aniołek przywitał się ze starszym panem z siwą brodą.

-Panie Mikołaju, czy nie 
wiesz, gdzie się ukryła 
bożonarodzeniowa 
gwiazdka, spytał?
-A kiedy zniknęła, zapytał 
Mikołaj? Nic o tym nie 
wiedziałem. Przez cały rok 
przygotowuję dla dzieci 
prezenty. Jeżeli nie będzie 
Bożego Narodzenia, moja 
praca pójdzie na marne.

Przecież to są święta miłości i radości. A najszczęśliwszymi istotami o 
czystym sercu są dzieci. Musisz aniołku polecieć do jakiegoś 
przedszkola i poprosić dzieci o pomoc.
Nie zastanawiając się długo, bo czasu było coraz mniej, znalazł małe 
przedszkole .
Kochane dzieci, proszę Was o pomoc w odnalezieniu świątecznej 
gwiazdki. Ukryła się . Kto zaświeci na niebie w wigilię i oznajmi, że 
możemy zasiąść gośćmi do stołu?
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Bez niej w ogóle nie będzie Bożego Narodzenia. Proszę , 
zaśpiewajcie pastorałkę o małej gwiazdce, może wysłucha dzieci i 
powróci do nieba. Dzieci z całego przedszkola zebrały się w jednej 
sali i zaczęły pięknym głosem śpiewać . Aniołek cały czas spoglądał 
w górę. Wreszcie zauważył na niebie maleńkie światełko. Z 
uśmiechem podziękował przedszkolakom za pomoc i odfrunął. I tak 
Boże Narodzenie zostało uratowane.

Ta historia o aniołku
nie kończy się wcale,

ciągle chodzi on po chmurach,
ludziom radość daje

i co roku przypomina,
gdy choinka świeci,

pamiętajcie o miłości
dorośli i dzieci.
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Dokończ rysowanie szlaczków po śladzie
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Znajdź 10 różnic



Dyrektor, Nauczyciele i Personel Przedszkola

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy 
wszyscy obecni gromadzą się przy 

wspólnym stole. Jest taki wieczór, gdy 
gasną spory, wieczór, gdy łamiemy 
opłatek, składamy życzenia. To noc 

niepowtarzalna, magiczna noc Bożego 
Narodzenia. W tę jedyną

i niepowtarzalną noc życzymy 
wszystkim wielu głębokich przeżyć,

a także wiele szczęścia w nadchodzącym 
Nowym Roku.


