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Przyszła zima. Co prawda ostatnio średnio
jest ją widać, bo za oknem często plusowe
temperatury, a śniegu jak na lekarstwo.
Jednak zimowe wieczory nie muszą być
nudne. Cóż więc robić zimą, gdy nic robić
się nie chce? Mamy dla Was propozycję.
Weźcie do ręki zimowe wydanie gazetki
„Wesołe Chwile z Pędzelkiem” i
wykorzystajcie zawarte w niej pomysły do
wspólnych zabaw. Dzięki temu czas będzie
płynął szybko i przyjemnie. Nie
zauważycie nawet, kiedy nadejdzie wiosna.
Miłego czytania

Zimowe zagadki
*Co to za woda, twarda jak kamień? Można na
łyżwach ślizgać się na niej.
(lód)
* Z lodowych klocków - dom nie wysoki. Jego
lokator jadł mięso foki.
(igloo)
*W jakiej stołówce za każde danie, goście
dziękują nam - ćwierkaniem?
(karmnik)
*Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij,
kto to taki. Ja wiem, lecz nie powiem!
(bałwan)
*Nosi je na rękach nawet słaby malec. Mogą mieć
pięć palców, albo jeden palec.
(rękawiczki)
*Powieś jej na sznurku kawałek słoniny, a będzie
ją dziobać w czasie śnieżnej zimy.
(sikorka

Co to takiego edukacja włączająca? To nic
innego jak edukacja, w której wymagania
edukacyjne, warunki nauki, organizacja kształcenia
i wychowania dostosowana jest do potrzeb oraz
możliwości każdego dziecka, także tego z
niepełnosprawnościami. Mówiąc krótko edukacja
włączająca to edukacja dla wszystkich. Nie ma w
niej miejsca na segregację i nierówne traktowanie.
Od 1 września 2021 r. nasze przedszkole
bierze udział w pilotażowym projekcie Ośrodka
Rozwoju Edukacji
„Model funkcjonowania
Specjalistycznych
Centrów
Wspierających
Edukację Włączającą”. Projekt ten finansowany
jest ze środków unijnych na zlecenie Ministerstwa
Edukacji i Nauki.
W ramach realizacji projektu powstają
Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji
Włączającej. Ich zadaniem jest pomoc szkołom i
przedszkolom
ogólnodostępnym
w
podejmowaniu
systematycznych
działań,
zmierzających do organizacji optymalnego
procesu edukacyjnego, odpowiadającego na
zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne
uczęszczających do nich dzieci i uczniów. Podczas
pilotażu wypracowany zostanie optymalny model
funkcjonowania SCWEW. Taki który sprawdzi się
w praktyce i odpowie na potrzeby środowiska
edukacyjnego.
A
potrzeb
jest wiele.
Placówki
ogólnodostępne, takie jak nasza, często nie mają
bowiem odpowiedniego zaplecza w postaci kadry,
pomocy dydaktycznych, czy wiedzy w zakresie
pracy np. z dziećmi niesłyszącymi lub
niedowidzącymi. SCWEW jest więc odpowiedzią
na te potrzeby. Razem z nami pomaga dostrzec
środowisku lokalnemu, że obecność w oddziale
przedszkolnym dzieci o zróżnicowanych
potrzebach rozwojowych może być wartością
dodaną i inspiracją do wykorzystywania

różnorodnych metod nauczania, uczenia się
empatii, solidarności, wzajemnego szacunku i
współpracy.
Rozpoczęliśmy już wspólne działania ze
Specjalistycznymi Centrami Wspierania Edukacji
Włączającej. W grupie VIII i XIV specjaliści z
Towarzystwa
Opieki
nad
Ociemniałymi
przeprowadzili warsztaty przybliżające dzieciom
wiedzę na temat ludzi niewidzących i
słabowidzących (opis warsztatów znajduje się
poniżej).
Specjalista
z
Fundacji
Synapsis
specjalizującej się w pracy z dziećmi autystycznymi
podzielił się z nami swoimi doświadczeniami i
udzielił bardzo cennych wskazówek, które
wykorzystamy w toku organizacji procesu
edukacyjnego.
W grudniu 2021 r. otrzymamy ze SCWEW
na zasadach użyczenia bardzo atrakcyjne
programy
multimedialne
do
terapii
psychologicznej i terapii logopedycznej.
Na bieżąco korzystać będziemy z pomocy
zatrudnionych
w
SCWEW
specjalistów.
Zorganizujemy we współpracy z nimi kolejne
warsztaty dla przedszkolaków, które pozwolą im
zrozumieć, że czasem myśli niektórych dzieci
podążają inną, niekonwencjonalną drogą.
Nie zapomnimy oczywiście o rodzicach.
Każdy, kto będzie potrzebował wsparcia w
wychowaniu swojego dziecka, a szczególnie w
przezwyciężaniu pojawiających się trudności,
uzyska je. Specjaliści ze SWEW postarają się
spełnić oczekiwania środowiska rodzinnego
naszych przedszkolaków.
Razem pokażemy dzieciom, że osoby z
różnymi
niepełnosprawnościami
lub
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi są wśród
nas, mają takie same prawa, takie same marzenia,

tylko droga do ich realizacji prowadzi czasem
innymi ścieżkami.
Opracowała I. F.
Warsztaty w grupie 8

z opaskami na oczach rozpoznawały różne
przedmioty, segregowały klocki, dobierały w pary
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Opracowała K. M

Przedstawiamy propozycje domowych zabaw sensorycznych. Zabawy mają na celu stymulowanie zmysłów,
rozwijanie kreatywności, a przede wszystkim dobrą zabawę. Zachęcamy do dowolnej modyfikacji zabaw,
biorąc pod uwagę dostępność materiałów oraz preferencje, możliwości i zainteresowania dziecka.
Przydać się mogą wszystkie materiały recyklingowe ( rolki po papierze, pudełka większe i mniejsze po
herbacie, pojemniki), produkty spożywcze, materiały plastyczne. Wszystko to, co znajdziecie w domu i
będzie bezpieczne. Możecie łączyć propozycje zabaw i tworzyć własne scenariusze. To zależy tylko od
Waszej wyobraźni. Pozwólcie dziecku modyfikować zabawy, sprawi mu to ogromną radość.
ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY, PAMIĘTAJCIE O BEZPIECZEŃSTWIE!

Zasady zabaw:
• nie zmuszaj dziecka do niczego;
• daj dziecku odczuć, że obydwoje dobrze
bawicie się;
• nie wyręczaj dziecka w aktywnościach, ale
asekuruj;
• bądź dla dziecka: torem przeszkód,
materacem,
huśtawką,
zjeżdżalnią,
kołyską. To na pewno sprawi mu radość.
1. Piłka rehabilitacyjna:
• potocz piłkę do dziecka.
Pozwól, żeby ją odepchnęło
do Ciebie;
• posadź dziecko na piłce i
przechylaj piłkę na boki, do
tyłu, do przodu. Bądź w
kontakcie wzrokowym z
dzieckiem;
https://pl.pinterest.com/pin/290904457171687534/

•

połóż dziecko na piłce na brzuchu.
Przetocz piłkę lekko do przodu. Zachęć,
aby odepchnęło się rękoma.

2. Fakturowe ścieżki sensoryczne:
• zgromadź 5-6 puzzli piankowych;
• naklej lub ułóż na puzzlach np. groch,
kasztany, guziki, kamyki, pompony, gąbki,
itp.;
• spaceruj z dzieckiem po ścieżce fakturowej
(na początku w skarpetkach a następnie
gołymi stopami);
• spróbuj również przejść ścieżkę z
dzieckiem na czworakach.
3. Małe kolorowe piłki i woreczki z
grochem/ryżem/fasolą:
• wrzucajcie piłki/woreczki do pudełka, do
hula-hop;
• zmieniajcie
rozmiar
i
fakturę
piłek/woreczków;
• rzucajcie w różnych pozycjach i z różnych
odległości.

https://pl.pinterest.com/pin/7036943158578533/

4. Zapachy:
• zgromadź słoiczki np. po koncentracie
pomidorowym;
• do pojemniczków włóż waciki nawilżone
np. aromatami do ciast, perfumami oraz
np.: kawałek kostki rosołowej, łyżeczkę
kawy, trochę proszku do prania itp.;
• wąchaj z dzieckiem zapachy i wspólnie
odgadujcie „Co to za zapach?”.

5. Smaki:
• przygotuj różne produkty: cytryna, chrzan,
musztarda, cukier puder, sól itp. oraz małe
łyżeczki;
• podawaj dziecku smaki na język;
• nazywaj smaki np. to jest słodkie, a to
kwaśne itd.;.
• zabaw się z dzieckiem w odgadywanie
smaków.
6. Tor przeszkód:
• zgromadź wałki, poduszki, obręcze,
krzesła. itp. i zbuduj wspólnie z dzieckiem
tor przeszkód;

•
•

pokonuj go razem z dzieckiem: turlając się,
skacząc, czołgając, wspinając czy chodząc
na czworakach;
rozwijaj w ten sposób kreatywność
dziecka. Wpłynie to na lepsze czucie ciała.

9. Masy sensoryczne:
Zabawy różnymi masami to świetne ćwiczenie dla
małych rączek. Dzieci z zaburzeniami SI często
nie lubią się brudzić, ale ugniatanie, przelewanie i
dotykanie różnych faktur jest bardzo ważne w
rozwoju motoryki małej.
•

Zaproponuj dziecku zabawy: ciastoliną,
piankoliną, galaretkami, piaskiem
kinetycznym, lodem itp.

•

W warunkach naturalnych w zupełności
wystarczy piasek i błoto:-).

https://pl.pinterest.com/pin/336855247136572545/

7. Balon:
• zgromadź kilka balonów w różnych
kolorach, w różnych rozmiarach i w
różnych kształtach;
• baw się nimi z dzieckiem swobodnie,
odbijajcie balony do siebie;
• zawieś balon/balony pod sufitem i
wspólnie z dzieckiem odbijaj;
• wypełnij balony kilkoma ziarenkami ryżu
lub drobnej fasoli. Bawcie się balonami.
Zwróć dziecku uwagę na dźwięk, jaki
wydają balony. Zachęć do rozpoznawania
dźwięków.
8. Naleśnik:
• zawiń dziecko w koc, kołdrę, ręcznik lub
folię bąbelkową. Głowa powinna
oczywiście pozostać na zewnątrz, lecz ręce
ułożone wzdłuż ciała pozostają pod
kocem;
• baw się z dzieckiem: smaruj na niby całe
ciało dziecka np. dżemem, ugniataj,
dociskaj, oklepuj;
• zaproponuj dziecku, żeby spróbowało
samo wydostać się z koca.

https://pl.pinterest.com/pin/334603447318730376/

10. Dźwiękotki:
• zgromadź pojemniki z jajek
niespodzianek (lub inne małe,
nieprzezroczyste, zamykane pojemniczki);
• wsyp do każdego z nich różne materiały:
ziarenka ryżu, fasoli, tic-taki, monety,
cukier, piasek, kamyki;
• zaproponuj dziecku zabawę w
odgadywanie dźwięków. Najpierw
zapoznaj z nimi dziecko, potem poproś,
aby odwróciło się. Wybierz pojemnik i
potrząśnij nim mocno. Odstaw pojemnik
na miejsce. Poproś dziecko, aby go
odnalazło. Zaproponuj, aby dziecko Tobie
zadało zagadkę.
Opracowała: M.K

Z cyklu poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato
Bajki terapeutyczne

https://www.facebook.com/Poczytaj-mi-tato-mamo-262629897517949/

„O lisku Urwisku”
Sławomir Żbikowski

https://dobrytata.waw.pl/o-lisku-urwisku-bajka-terapeutyczna.html

BAJKI TERAPEUTYCZNE – bajki, które mają moc! Dając wsparcie i poczucie
bezpieczeństwa, zapraszają do rozmowy na tematy trudne i wstydliwe. A poza tym nie
ma chyba na świecie dziecka, które nie kochałoby bajek!
Oto kolejna propozycja bajki do wspólnego poczytania. To bajeczka skierowana jest do dzieci, które borykają się z
problemami dotyczącymi złego zachowania w przedszkolu, które nie radzą sobie z napadami złości. Opowiada ona
o Lisku, który był niegrzeczny w przedszkolu, ale jego postępowanie zmieniło się, gdy przyśnił mu się równie złośliwy
Kangurek. Co wydarzyło się w trakcie tego snu? Dowiecie się o tym, czytając dalszą część bajeczki...

Dawno, dawno, temu, a może całkiem niedawno, daleko, daleko stąd, a może całkiem blisko. W
wielkim, ciemnym lesie, a może w całkiem małym lasku, mieszkał sobie mały lisek z rodzicami. Mały
lisek miał na imię Urwisek.
Lisek Urwisek! - wołały na niego wszystkie małe zwierzątka.
Lisek Urwisek! - wołały dorosłe zwierzęta.
Lisek Urwisek! - wołali do niego rodzice.
Urwisek chodził do przedszkola. Bardzo je lubił, gdyż w przedszkolu, można było się fajnie bawić z
innymi zwierzątkami, a zabawę Urwisek lubił najbardziej. W przedszkolu miał wielu przyjaciół, z
którymi chętnie spędzał czas. Byli to Myszka, Króliczek, Wilczek i Niedźwiadek. Czasem ich zabawy
przestawały jednak być zabawne, a robiły się niebezpieczne.
W takich sytuacjach do akcji wkraczała Pani Przedszkolanka Wiewióreczka. Z reguły wszystkie
zwierzątka szybko się uspokajały i przerywały niebezpieczną zabawę. Jedynie Lisek Urwisek miał z
tym problem. Czasem zdarzało mu się, że w takich sytuacjach, gdy Pani przerywała mu najlepszą
zabawę, wpadał w złość, nad którą nie potrafił zapanować. W złości robił bardzo nieprzyjemne
rzeczy. Mówił Pani Wiewióreczce brzydkie wyrazy, bił i nawet rzucał różnymi przedmiotami.
W końcu Pani Wiewióreczka nie wytrzymała i wezwała rodziców Urwiska. Powiedziała im o
wszystkim i poprosiła, żeby pomogli jej w tej sytuacji.
Rodzice Liska bardzo się zmartwili tą sytuacją. Tego wieczoru porozmawiali z Urwiskiem bardzo
poważnie. Wytłumaczyli mu jak należy się zachowywać, a jak nie, dali mu do zrozumienia, jak jest im
przykro, z powodu jego nieodpowiedniego zachowania w przedszkolu. W końcu powiedzieli, że
pomimo tych wybryków, kochają go bardzo i martwią się o niego.
Tej nocy Lisek Urwisek nie mógł zasnąć. Wciąż rozmyślał o tym, jak bardzo smutni byli jego rodzice.
Nie chciał aby się smucili, ale nie potrafił znaleźć rozwiązania z tej trudnej dla niego sytuacji.
W końcu zasnął, jednak przyśnił mu się dziwny sen. Śniło mu się dziwne zwierzę, które skakało po
polanie. Nigdy w życiu nie widział takiego zwierzęcia i nie miał pojęcia skąd takie zwierzę wkradło
się do jego snu. Tak naprawdę zwierzęciem tym był kangur, o którym kiedyś babcia czytała Liskowi
książeczkę.
Kangur skakał sobie, aż dotarł do sporego drzewa. W jego cieniu spotkał swojego młodszego kolegę,
któremu często dokuczał. Zatrzymał się na jego widok. Na jego lewym ramieniu pojawił się mały
kangurek z rogami i szpiczastym ogonem i zaczął mu szeptać do ucha: „zrób mu jakiegoś psikusa”.
Jednak na prawym ramieniu kangura pojawił się drugi ubrany na biało i z białymi skrzydełkami. Ten
również zaczął mu szeptać do ucha: „wiesz, że to nie ładnie robić psikusy innym, zwłaszcza
młodszym i słabszym od ciebie.” Przez chwilę obydwie zjawy szeptały kangurowi do uszu, a potem
zniknęły. Wtedy kangur podszedł do swojego młodszego kolegi i bez najmniejszego uprzedzenia
wepchnął go w pokrzywy.
Biedny mały kangurek, poparzył się cały pokrzywami. Wszędzie miał piekące bąble i wszystko go
swędziało.
Tymczasem starszy kangurek podskakiwał przed siebie. W pewnym momencie zrobił duży skok i
wylądował w błotnistej kałuży. Jak się jednak okazało, nie była to zwykła błotnista kałuża. To raczej

było grzęzawisko. Jego nogi ugrzęzły w błocie i nie mógł ich oswobodzić. Im bardziej się szamotał,
aby się uwolnić, tym głębiej się zanurzał. W końcu błoto sięgało mu już do piersi. Zaczął więc
krzyczeć o pomoc.
Chwilę później pojawił się jego młodszy kolega, z piekącymi krostami. Gdy zobaczył co się dzieje,
bez najmniejszego zawahania chwycił wielką gałąź i podał ją swemu koledze. Tamten złapał się jej
mocno i krok za krokiem, bardzo powoli wyszedł z grzęzawiska.
Dopiero teraz zobaczył, kto mu pomógł. Zrobiło mu się bardzo głupio. Zawstydził się, a następnie
gorąco podziękował młodszemu kangurkowi za uratowanie życia. Przeprosił także, za to, że był dla
niego niemiły. I od tej pory postanowił zawsze być koleżeńskim w stosunku do innych, a zwłaszcza
tych, którzy są od niego młodsi i słabsi.
Wtedy sen się skończył, a Lisek Urwisek obudził się. Dotychczas nigdy nie zdarzyło się, aby pamiętał
jakikolwiek sen, a ten zapamiętał i to z najdrobniejszymi szczegółami. Zastanawiał się, co ten sen
mógł dla niego znaczyć. Czy był on taki ważny, że go zapamiętał?
I wtedy Lisek postanowił, że on także zrobi dzisiaj w przedszkolu psikusa. Ale nie takiego jak zwykle,
że zabrał koledze krzesełko, gdy ten próbował usiąść i kolega się wywrócił, czy też ten gdy wypił
kompot koleżance.
Nie, tym razem miał to być psikus nad psikusy.
Kiedy rodzice odprowadzali Urwiska do przedszkola, zauważyli, ze ma on jakąś dziwną minę, jakby
planował coś dziwnego, jednak nie wnikali o co chodzi.
W końcu Urwisek dotarł do przedszkola i zaczął realizować swój plan.
Kiedy Pani Wiewióreczka powiedziała: „Odkładamy zabawki i idziemy myć rączki”. Lisek Urwisek
jako pierwszy odłożył wszystko na miejsce i pobiegł do łazienki.
Kiedy Pani powiedziała: „Pora na obiad”. Urwisek jako pierwszy czekał w kolejce, aby stanąć w
parach w drodze na stołówkę.
Kiedy Pani Wiewióreczka powiedziała: „Odkładamy zabawki na miejsce i siadamy do stoliczków.
Teraz jest pora na rysowanie”. Kto jako pierwszy zrobił to o co poprosiła? Oczywiście – Lisek
Urwisek.
Pani Wiewióreczka nie mogła uwierzyć własnym oczom. Przecierała je i przecierała, aż w końcu
zawołała Panią Sprzątaczkę i zapytała: „Czy Pani widzi to samo co ja?” „Tak. Chociaż, ciężko w to
uwierzyć” – powiedziała Pani Sprzątaczka.
Pani Wiewióreczka przekręcała głowę to w prawo, to w lewo i bez ustanku przyglądała się Liskowi.
W końcu w myślach stwierdziła: „Uszy szpiczaste i zakończone białymi sterczącymi włoskami,
zupełnie jak u Urwiska. Ogon też jakby ten sam. Nosek bardzo podobny. Chyba jednak nikt nam go
nie podmienił. Jednak dlaczego zamiast jak Lisek Urwisek, zachowuje się jak Lisek Grzeczniuszek?”
Od tej pory zachowanie Liska zmieniło się, a w całym lesie znany jest jako Lisek Grzeczniuszek i
jest z tego powodu bardzo zadowolony.
Opracowała: M.K

NA ZIMOWE WIECZORY: BIBLIOTEKA POLECA
Wypożyczalnia dla Dorosłych i
Młodzieży nr 88 mieści się przy Placu
Światowida 3 w uroczym drewnianym
budynku, który ma swoją duszę i
niepowtarzalny klimat. Można tu również
odetchnąć świeżym powietrzem w
otoczeniu drzew i zieleni. Oprócz
bogatego księgozbioru są stanowiska
komputerowe i kącik dla dzieci. Biblioteka
oferuje również zajęcia o charakterze
edukacyjnym, literacko-plastycznym i
artystycznym, skierowane zarówno do

najmłodszych, nieco starszych i dorosłych
czytelników.
Oto kilka naszych propozycji
Idealnych na pochmurne poranki i
doskonałych na chłodne wieczory.

Pełna lista książek i nowości, które zostały
zakupione do biblioteki dostępna jest na
stronie www.bibliotekabialoleka.pl w
zakładce KATALOG.

promującej czytelnictwo we współpracy z
bibliotekami publicznymi.
Każde
dziecko
w wieku
przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę
biorącą
udział
w projekcie,
otrzyma
w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą,
a w niej: książkę Pierwsze czytanki
dla…” dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę
Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie
uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania.
Oprócz
dyplomu
przedszkolak
otrzyma
także
drobny
czytelniczy upominek.
opracowała J. K.

Zachęcamy również dzieci w wieku od
3 do 6 lat i ich rodziców do wzięcia udziału w
akcji “Mała książka – wielki człowiek”.
Projekt jest realizowany przez Instytut Książki
w ramach
ogólnopolskiej
kampanii,

Z cyklu poczytajmy razem; rodzic: słowo, ja: obrazek
Zachęcamy do wspólnego czytania wiersza. Jest to jednocześnie propozycja zapoznania dzieci z
nazwami dni tygodnia lub ich utrwalenia. W zapamiętaniu kolejności nazw dni tygodnia pomogą
rysunki wykonane przez dziecko – zgodnie z treścią wiersza (każdy dzień tygodnia na oddzielnej
kartce), które będą wisiały w domu, w widocznym miejscu. Można dodać do nich podpisy, nawet
jeśli dziecko nie potrafi jeszcze czytać, to zapamięta całościowy wzór wyrazu (tzw. czytanie globalne).

Co robią zimą dni tygodnia?

Piątek – jedzie na ślizgawce

Teresa Fiutowska
ciągnięty przez dwa
Gdy tylko

.

na niebie lśni,

bawią się zimą tygodnia dni.

Sobota – rzuca

i woła

niedzielę: "Hej, baw się z nami!"
Poniedziałek – zjeżdża na

.

A niedziela, choć zdrowa, pod
pierzynę się chowa.

Wtorek – lepi

Środa –

Czwartek –

.

przypina.

https://pixabay.com/nl/illustrations/de-zon-zonnig-tekeningafbeeldingen-2017530/
https://pixabay.com/de/vectors/rennrodeln-schlitten-sport1295072/
http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=1352925541
7101 http://pngimg.com/image/38225 https://www.sportshop.pl/kije-trekkingowe-explorer-pro-fizan-p-47706.html
http://sloneczny-zakatek.pl/konkurs-najpiekniejszy-latawiec/
https://www.vecteezy.com/vector-art/552637-kid-throwingsnowball

jej trzyma.
opracowała B.CH

Zimowe zabawy na śniegu i lodzie
Zima i spadający z nieba śnieg to świetna okazja, aby zażyć z dzieckiem ruchu na świeżym powietrzu,
przy okazji świetnie się bawiąc. Zanim wybierzemy się na śnieg, zadbajmy o odpowiednie
przygotowanie dziecka. Zabezpieczmy jego skórę oraz załóżmy ciepły strój na cebulkę. Zaopatrzmy
się w zapasową parę rękawiczek i czapkę, które najszybciej mogą zmoczyć się podczas harców.
Oprócz tradycyjnych zabaw na śniegu takich jak jazda na sankach, nartach, czy łyżwach proponujemy
kilka, które w większej grupie – świetnie sprawdzą się na mrozie.
Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników. Zadbajmy o odpowiedni
sprzęt i wybierzmy bezpieczne miejsce do tego typu zabaw.
Przeciąganie liny

Football na śniegu

Zespół dzieci i dorosłych dzielimy na dwie
drużyny. Przygotowujemy bezpieczny równy
teren, na środku którego wyznaczamy lekkie
wgłębienie - mały rowek. Grupy ustawiają się
po jego obu stronach. Każdy z zespołów
ustawia się gęsiego, trzymając linę lub długi
mocny szal. Wygrywa ta drużyna, której
przynajmniej jeden przedstawiciel podczas
przeciągania linii znajdzie się po stronie
przeciwnika – za wyznaczoną linią.

Aby zagrać w piłkę nożną, wcale nie musicie
czekać do wiosny. Na śniegu oznacz
kolorowymi wiaderkami granice dwóch
bramek i rozegrajcie mecz! Jeśli nie uda się
wam stworzyć drużyny, można bawić się też
we dwoje, na zmianę broniąc i strzelając gole.

Białe na białym
Przygotuj jednolitą białą chustkę lub szmatkę.
Przyczep ją do patyka. Bawcie się w
chowanego na śniegu. Będzie z tym sporo
zabawy, gdyż odnalezienie chustki może nie
okazać się takie łatwe. Pozwól kolejno
każdemu dziecku ukryć ją jednak na
wyznaczonym przez ciebie obszarze. Kto
znajdzie chustkę najszybciej, otrzymuje punkt.
Zabawę wygrywa osoba, która zbierze ich
najwięcej.

Poszukiwacze skarbów
Ukryj w śniegu plastikową skrzynkę pełną
skarbów: zabawek, upominków lub zdrowych
łakoci dla dzieci. Przygotuj rysowane lub
wyklejane instrukcje, według których dziecko
ma podążać do skarbu. Każdą wiadomość
(strzałki, rysunki drzew lub innych elementów
w terenie, pytania, zagadki) schowaj w
plastikowej torbie (np. koszulce na
dokumenty), by uniknąć zamoczenia i lekko
przykryj śniegiem lub ułóż na nim. Droga do
skarbu powinna być dostosowana do
umiejętności dziecka. Drużyna lub dziecko
dzieli się odnalezionym skarbem.
Śnieżką do celu

Kulaj!
Podziel dzieci na drużynę lub baw się razem z
nim. Ulepcie i "wyturlajcie" największą kulę,
jaką potraficie.

Utwórz na śniegu (na prostym terenie lub
lekkim zboczu) cel, na którym będziecie się
skupiać podczas zabawy. Mogą to być okręgi
przypominające te w grze w rzutki, może też
być jeden wyraźny obszar zaznaczony

kolorową linką. Rzucanie do celu na pewno
was rozrusza. O ile wcześniej nie rozpocznie
się bitwa na śnieżki między jej uczestnikami.

trasę slalomu lub też tunel z rąk dzieci lub
rodzica, pod którym dziecko kończy zabawę w
wyścig. Taki tor przeszkód uczy orientacji, a
przede wszystkim jest świetną zabawą.

Bałwan na czas
Baba Jaga patrzy
Musi być duży – na przykład wielkości choinki,
która rośnie w
miejscu
naszej
zabawy lub np.
mieć wysokość
jednego z dzieci.
Drużyny starają
się jak najszybciej
ulepić bałwana o
podanej
wielkości.
https://cdn.arena.pl/1ce57ac774370b0de54b02f1530f98aaproduct_lightbox.jpg

Zimowy piknik
Czego potrzeba, by na łące zjeść pyszny
piknik? Latem – kocyka, a zimą? Przydałby się
jakiś gustowny, lodowy mebel. Może razem z
dziećmi ulepicie duży stół lub ławę? Przystroić
go możecie choinkowymi gałązkami i
szyszkami. Gdy już zechcecie przy nim
odpocząć, przydadzą się wyimaginowane
filiżanki lub prawdziwy kubek ciepłej herbaty prosto z termosu.
Tor przeszkód
Nie potrzebujesz wiele: kilka niewielkich kul,
które trzeba przeskoczyć, patyki, które tworzą

Jedna osoba wciela się w postać Baby Jagi.
Reszta ekipy oddalona jest od niej o parę
metrów. Odwrócona tyłem Baba Jaga
powtarza słowa „Raz, dwa, trzy! Baba Jaga
patrzy!”. W tym czasie dzieci biegną w jej
stronę. Gdy Baba Jaga odwróci się, dzieci
powinny stanąć nieruchomo. Baba Jaga może
przejść się między nimi, rozśmieszać dzieci
stojące w nietypowych pozycjach. Ten, kto się
poruszy – odpada. Następnie Baba Jaga znów
wypowiada formułkę i dzieci biegną. Wygrywa
ten, który pierwszy dobiegnie do Baby Jagi.
Przejmuje jej rolę i zabawa zaczyna się od
początku.
Bałwan bez głowy
Po co szukać węgielków zamiast oczu,
nakładać czapkę lub wbijać zamiast nosa
marchewkę? Nasz bałwanek może mieć naszą
głowę! Taka nietypowa zabawa, uwieczniona
aparatem fotograficznym, przysporzy nam
sporo śmiechu. Wystarczy najpierw ulepić
dwie kule, następnie ustawić za nimi stołek lub
podtrzymać za nim dziecko i… uśmiechnąć się
razem na widok migawki aparatu.
Życzymy wspaniałej zabawy.
Opracowała K.B.

Pokoloruj obrazek

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-zima/sniezna-bitwa-malowanka/

Pokoloruj obrazek

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-zima/balwan-kolorowanki/

Dopasuj podpis do obrazka, a następnie pokoloruj
czapka
rękawiczki

Kurtka
szalik

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-zima/zimowe-ubrania/

sweter
czapka

Pokoloruj bombki według kodu
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Rysuj po śladzie, a następnie pokoloruj łańcuch tak, aby co druga gwiazdka była
koloru żółtego.

Opracowała B.Ch

Ręka jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialny jest w naszym życiu za większość
funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że potrafi nam służyć zarówno jako silne narzędzie
do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się i
jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i
skomplikowane ruchy takie jak szycie czy pisanie. U
małego dziecka jest to szczególnie ważne, ponieważ
mięśnie są dość plastyczne i łatwe do ukształtowania.
U dziecka przedszkolnego ćwiczenia te łatwo
zamienić na ciekawą zabawę. Przedstawiam kilka
propozycji zabaw dla rodzica z dzieckiem.
https://www.psicodiagnosis.es/images/mans2a_640.jpg

„Co poczuje rączka?”
Lekko uderzamy rękami w piasek, glinę,
ziemię, groch, kasztany, itp., dostarczając
dziecku
różnorodnych
wrażeń
dotykowych. Można porozmawiać również
z dzieckiem na temat tego, który dotyk
sprawił mu największą przyjemność.
Można też spytać, czym chciało by się
pobawić następnym razem.
„Prezent”
Nawijamy dziecku na palce wstążeczki i
różnej grubości barwne sznurki. W czasie
tej zabawy opowiadamy dziecku o jego
rękach – nazywamy kolejne palce. Możemy
też nawiązać do świąt Bożego Narodzenia
lub urodzin. Opowiadamy wtedy o
pakowaniu prezentów. W tym wypadku
prezentem będzie ręka dziecka.
„ Co się klei, co jest sypkie?”
Wkładamy ręce dziecka do dżemu, kisielu,
cukru, soli, śmietany, kremu, itp.

Pozwalamy dziecku cieszyć się doznaniami
dotykowymi, zapachowymi i
smakowymi. Czas Bożego Narodzenia
stwarza wiele okazji do poznawania
smaków, zapachów i rozwijania zmysłu
dotyku.
Zapraszajmy
dziecko
do
wspólnego gotowania.
„Muzykowe zabawy”
Na palce nakładamy naparstki i lekko
uderzamy nimi w stół. W tej zabawie
można wystukiwać rytmy oraz muzykę.
Najlepiej wykorzystać do tego celu
ulubione piosenki dziecka. Z dziećmi
starszymi warto wykonać zadania
matematyczne np. 2 stuknięcia i dwa
stuknięcia - ile to jest razem?
„Malowanki”
Malujemy z dzieckiem palcami. Dzieci
uwielbiają taką zabawę. Lubią też przy tym
pomalować całe ręce i nie tylko ….. Tu
inwencja twórcza jest nieograniczona.

Najlepiej malować na dużych formatach
papieru rozklejonych na podłodze.

„Wyklejanki, wydzieranki”
Naklejamy z dzieckiem na papier różnego
rodzaju samodzielnie wykonane wycinanki.
Warto też zaproponować wydzierankę.
Młodszym dzieciom można troszeczkę
pomóc i wspólnie z nimi wydzierać z
papieru i naklejać na kartkę małe elementy.
To ćwiczenie bardzo usprawnia motorykę
małą. Podobnie jak w poprzedniej zabawie
można tworzyć obrazy i mozaiki, albo po
prostu ułożyć z kawałków papieru ciekawy
wzór.
„Piłeczkowe zabawy”
Bawimy się z dzieckiem piłeczkami o
różnej wielkości, wadze i barwie oraz

klockami lub woreczkami z groszkiem.
Porównujemy ciężar i rozmiar piłek,
badamy je dotykiem. Można też pobawić
się w podrzucanie i łapanie. Fajną zabawą
jest zabawa w kolory. Myślę, że tutaj nie
muszę opisywać zabawy, ponieważ każdy z
nas w dzieciństwie bawił się w ten sposób.
summer-camps-san-diego-north-county-.jpg (4368×2912)
(yournorthcounty.com)

Opracowała J. B.

Zimowe zabawy logopedyczne
1. Zabawa w śnieżki
Nasze „śniegowe kulki”, to piłeczki do ping
– ponga (kawałki waty, serwetki). Kładziemy
dużo piłeczek na stole, przy którym
siedzimy. Teraz rzucamy „śniegowe kulki”,
czyli dmuchamy na piłeczki tak, by jak
najszybciej spadły ze stołu. Potem
zaczynamy bitwę na śnieżki. Jedna z nich
leży
na
środku
stołu
(piłeczka).

Proponujemy, by nasza pociecha pierwsza
rzuciła „śnieżką”, czyli spróbowała bez
użycia rąk, tylko dmuchając, zrzucić piłeczkę
ze stołu. My staramy się „oddmuchiwać” i
nie pozwalamy, by piłeczka spadła. Udało się
i „śnieżynka” znalazła się na podłodze?
Teraz mama (tata, babcia) rzuca swoją
„śnieżynkę”, czyli dmucha na kolejną
piłeczkę. Dziecko dmuchając, stara się nie
dopuścić, by spadła ona ze stołu. Bitwę

wygrywa ten, kto zdmuchnie największą
liczbę piłeczek-śnieżynek.
2.Karnawałowy bal baloników
Nadmuchiwanie baloników - ćwiczenia te
wzmacniają i regulują siłę wydechu.
Przygotowujemy
baloniki w różnych
kolorach i kształtach. Wspólnie z dzieckiem
nadmuchujemy
najpierw
balony
o
klasycznych kształtach, następnie te, które są
już bardziej skomplikowane. Kto nadmucha
szybciej? Kto więcej? Nawet jeśli nie udało
się nadmuchać baloników do końca, one i
tak cieszą się, że mogą tańczyć z nami.
Podrzucamy baloniki. Dmuchamy na nie tak,
by „tańczyły” w powietrzu. Włączamy
muzykę. Umawiamy się z dzieckiem, że
tańczymy tylko wtedy, gdy gra muzyka. Gdy
przestanie, musimy zatrzymać się i złapać
któryś z baloników. Ponownie włączamy
muzykę – i pląsamy z balonikiem. Co to?
Jeden balonik pękł i uchodzi z niego
powietrze: robimy wdech i wraz z
wydechem, coraz ciszej wypowiadamy:
sssssss. Następne baloniki pękają! Wraz z
wydechem wypowiadamy: ssssssss raz ciszej,
raz głośniej.

3.Zimowe koty
Zimą kotki lubią wygrzewać się w ciepłym
miejscu.
Zaproponujmy maluchom zabawę w senne
kotki.
Mały kotek śpi, zwinięty w kłębuszek. Mruczy
przy tym (powtarzamy razem z dzieckiem):
mrrrr, mrrr... . Ale zaburczało mu w brzuszku z
głodu: bur, bur, bur. Budzi się i mruczy cicho:
mrrru, mrrru. Potem głośniej: mruuuu, mruuuu.
Prosi: daj mi miseczkę mleczka, miau, miau
(smutnym głosikiem). Oj, zaczyna się
niecierpliwić i drapie w podłogę: drapu, drap, drapu,
drap. Miauczy teraz głośno : miauuuuu. Kici, kici,
kici (powtarzamy razem z dzieckiem). Chodź
tutaj. Dostaniesz pysznego mleczka! Kotek cieszy się
i podskakuje: hopu, hopu, hop, hopa, hopa, hop. Pije
mleczko z miseczki – (naśladujemy ruchy
kociego języczka). Już ma pełny brzuszek.
Miauczy z zadowoleniem – (wesoło): miau, miau,
miau. I mruczy : mrrrru, mrrru, mrau, mrau. Ale
co to? Znów idzie spać! Już zasnął: mrrr, mrrr,
merr, merrr

Kot Europejski, Rudy (tapeciarnia.pl)

https://congee.pl/product-pol-20514-Balony-lateksowe-pastelowe-mixkolorow-duze-100-szt.html

4. Naśladowanie śmiechu Mikołaja:
- głośne “hohohoho”
-o średnim natężeniu “hahahaha”
- cichutko “hehehehe”
- piskliwy “hihihihi”
- hałaśliwy “hahahaha”
Opracowała: M.

ZIMOWE ZABAWY PLASTYCZNE
Szukasz inspiracji na zimowe prace plastyczne w domu ? Lepienie bałwana, bitwa na śnieżki
czy zjeżdżanie z górki na sankach, z pewnością ucieszą dziecko w każdym wieku, ale kiedy
pogoda nie dopisuje warto w zaciszu domowym wykorzystać wspólny czas i realizować z
dzieckiem kreatywne zimowe prace plastyczne.
Szalone bałwanki:
1. Potrzebne materiały: kolorowe kartki,
szablon kółek, nożyczki, klej, bibuła.
2. Wykonanie: z białych kartek wyciąć kółka
różnej wielkości i przykleić na kartkę
tworząc bałwanka. Dokleić oczy, nos,
guziki, czapkę i co tam jeszcze się chce.
Generalnie to dziecko ma samo działać,
wymyślać.

paluszków tworzymy bałwanki, przyklejamy
czapeczki, dorysowujemy buźki. Napis
robimy klejem, a następnie obsypujemy go
brokatem.

https://i.pinimg.com/originals/7d/9f/46/7d9f46022313e7c1c1251b7e14
8ad42d.jpg

Bałwanki z piłeczek pingpongowych
https://eduzabawy.com/wpcontent/uploads/2019/02/48220059_28035
2852836318_8076900542334369792_n.jpg

Rodzina bałwanków:
1. Potrzebne będą: czarne i niebieskie kartki z
bloku technicznego, biała farba, srebrny i
niebieski brokat, czarny i czerwony marker,
klej do prac plastycznych.
2. Wykonanie: najpierw trzeba pomalować
dłoń białą farbą i odbić na kartce. Z

1. Potrzebne będą: piłeczki pingpongowe,
czarny i pomarańczowy marker, sznureczek
, klej na gorąco, farba, pędzelek, kawałek
ściereczki kuchennej, plastikowe kółeczko
od nakrętki po butelce lub pudełeczko po
śmietance do kawy, nożyczki.
2. Wykonanie: Na piłeczkach pingpongowych
malujemy markerami buzię, oczy, nos i usta
bałwanków. Czapeczkę wykonujemy z

pojemnika po śmietance: robimy w nim
dziurkę, malujemy farbą lub markerem. Po
wyschnięciu przewlekamy sznureczek przez
dziurkę i tak powstały kapelusz
przymocowujemy klejem na gorąco do
piłeczki- głowy bałwana.

rozpuszczamy białą farbę, a następnie
moczymy pędzel i strzepując wodę placem
nakrapiany śnieżynki na naszym nocnym
niebie. Na końcu możemy namalować górkę
śniegu, na której przykleimy nasze domki.

Zimowe miasteczko
1. Potrzebne materiały: dwa odcienie
niebieskiej farby plakatowej oraz czarna i
biała farba plakatowa. Przyda się też
gąbeczka, woda, biała kartka z bloku
technicznego i rysunkowego, klej, nożyczki,
czarny pisak i pędzelek.
2. Najpierw malujemy za pomocą gąbeczki
całą kartkę z bloku technicznego na dwa
odcienie niebieskiego. Następnie maczamy
gąbeczkę w wodzie, wyciskamy jej nadmiar,
a następnie maczamy w farbie i stemplujemy
w różnych miejscach kartki, aż uzyskamy
efekt, który nas zadowoli. To bardzo
przyjemny i relaksujący sposób malowania.
Malowane
kartki
zostawiamy
do
wyschnięcia.
3. Z białej kartki z bloku rysunkowego
wycinamy kształty domów w różnych
kształtach i wysokościach. Potem w
zależności od wieku i umiejętności dzieci
staramy się dorysować daszki, okienka,
drzwi. Młodsze dzieci mogą rysować proste
figury geometryczne takie jak: kwadraty,
prostokąty, czy koła. Starsze dzieci mogą
zadbać o szczegóły i różnorodność okien,
drzwi, schodów, okien, daszków itp.
4. Teraz kolejny przyjemny i ekspresyjny etap
pracy. W niewielkiej ilości wody

https://2.bp.blogspot.com/-0bh1IzAMNA/WmhWKkPb_hI/AAAAAAAABqo/ZKDPuuH99Yc7
U9A1dNgcNKGI54Oy55xowCLcBGAs/s1600/zima.jpg

Bałwan z rolki po papierze toaletowym
Rolka po papierze toaletowym może mieć
wiele zastosowań. Potrzebna nam jest tylko
wyobraźnia. Z rolki można wykonać np.
bałwanka.
Potrzebne materiały: rolki po papierze
toaletowym, kolorowy papier, klej,
pompony i inne dekoracje, np. kolorowe
druciki (wyciory), paski tkaniny, np. filcu.
Wykonanie:
1. Warto
zachować
skrawki
papieru
toaletowego (białego, bez wzorów i tłoczeń)
na rolce, by oszczędzić sobie czasu na ich
doklejanie. Następnie przyklejamy
lub
rysujemy oczy i uśmiech, a nos robimy z
filcu lub papieru.

2. Do każdego boku rolki (na górze) doklejamy
kawałek drucika z tkaniną oraz pompony razem stworzą zabawne nauszniki.
Kolorujemy zapałki lub patyczki do uszu (te
dla dzieci mają lepsze zakończenie) i
umieszczamy je w rolce, by imitowały ręce
bałwana. Przewiązujemy postać paskiem
materiału, by bałwankowi nie było zimno.
Zimowa praca plastyczna gotowa!

Śnieżynki z papieru
Potrzebne materiały: biały papier, nożyczki
Wykonanie:
1. Kwadratową kartkę składamy kilkakrotnie, aż
do momentu, gdy stanie się niewielką bryłą i
nacinamy
nożyczkami
brzegi.
Im
efektowniejsze przycięcie brzegów tym
ładniejsza śnieżynka. Następnie rozkładamy
kartkę i obserwujemy swoje dzieło. To nasze
niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju
śnieżynka.

https://polki.pl/foto/1_X_LARGE/prace-plastyczne-przedszkole-zima2463963.jpg
https://polki.pl/foto/1_X_LARGE/sniezynki-z-papieru-2463966.jpg

Miłej zabawy
Opracowała M.S.

https://ps2podslonkiem.pl/2012/01/przedszkolny-karnawal-2012/

Z Nowym Rokiem szedł karnawał,
przebieraniem się zabawiał.
W instrumenty przebrał drzewa,
wiatr w gałęziach pieśni śpiewał.
Przebrał dzieci, spójrzcie sami,
są Indianie z piratami
i serpentyn widać zwoje,
są krasnale, są kowboje.
Jest biedronka z muchomorkiem,
przyszedł także Bolek z Lolkiem,
sznur korali ma Cyganka,
w stroju z frędzli jest Indianka.
I balony lecą w górę,
ktoś czerwony ma kapturek,
jest karnawał, dzieci tańczą,
gra orkiestra przebierańcom.
Alicja Tarczyńska "W karnawale"
Karnawał, inaczej zapusty to okres
zabaw, bali, pochodów noworocznych trwający od
Trzech Króli (6 stycznia) do Środy Popielcowej.
Niekiedy karnawałem nazywa się jedynie ostatnie
dni tego okresu, kiedy to organizowane są huczne
parady przebierańców ubranych w specjalnie na
ten cel przygotowane stroje karnawałowe.

Do głównych tradycji karnawałowych
należą oczywiście zabawy, bale i parady.

http://www.celiakia.pl/wpcontent/uploads/2015/01/karnawal.png

Także my w przedszkolu bierzemy udział w takim
balu, na który przygotowujemy stroje. Dzięki
przebraniu możemy wcielić się w różne postacie z
bajek. Sala balowa z tej okazji jest przepięknie
udekorowana. A w trakcie balu bierzemy udział w
radosnych zabawach, pląsach i konkursach.

Święta w karnawale
Święto Trzech Króli rozpoczyna okres
karnawału w Polsce. Obchodzone jest 6 stycznia
na cześć trzech wschodnich mędrców przybyłych
do Betlejem. Tego dnia ulicami wsi, miast i
miasteczek nie tylko w Polsce przechodzą
kolorowe orszaki, na czele z Trzema Królami.
Podążają
do
stajenki
oddać
pokłony

nowonarodzonemu Jezusowi. Są to największe
Jasełka uliczne na świecie.

do syta pączków. Podobno ci, co tego dnia zjedzą
choć jednego pączka, mogą liczyć na szczęście.
Środa Popielcowa - Popielec to definitywne
zakończenie „rozpusty” i początek Wielkiego
Postu. Wbrew pozorom nie do końca trwa on te
oficjalne 40 dni, tylko 46, ponieważ niedziele nie
wchodzą w jego skład. Po zakończeniu tego
okresu rozpoczynają się Święta Wielkanocne czyli
symbol odrodzenia, radości i obfitości.

http://www.radiopik.pl/public/info/2014/2014-0106_1389013441.jpg

Walentynki obchodzone są 14 lutego.
Nazwa pochodzi od ich patrona, czyli Św.
Walentego. Walentynki - święto zakochanych, jest
jednym z najpopularniejszych wydarzeń w roku.
Wszyscy okazują sobie
uczucia, obdarowują się
kartkami z życzeniami
oraz słodkościami w
kształcie
serca.
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/11/15/16/valentines-day1972028_960_720.png

Tłusty Czwartek - ostatni czwartek przed
wielkim postem. Tłusty czwartek jest świętem
ruchomym. To oznacza, że dzień, kiedy objadamy
się pączkami, zależy od tego, kiedy wypada
Wielkanoc. Pewne jest, że tłusty czwartek
poprzedza ostatki i Środę Popielcową, wypada w
czwartek i można wtedy, a nawet trzeba, najeść się

https://akademiasmaku.pl/porada/tlusty-czwartek-paczkifaworki-i-inne-slodkie-pysznosci,829

Karnawał na świecie
Rio de Janeriro, Brazylia
Największy i najgorętszy karnawał na świecie
odbywa się w Rio de Janeiro. Co roku, w piątek
przed Środą Popielcową, władze Rio przekazują
klucze do miasta królowi Morno. To właśnie
wtedy zabawa zaczyna się na całego. Ruszają
kolorowe parady, do których przygotowania
trwają właściwie cały rok. Stroje i choreografia
muszą być dopracowane w najmniejszym
szczególe. Kulminacyjnym punktem karnawału
jest przejazd
olbrzymich
platform po
Sambodromie, na których członkowie różnych
szkół samby przedstawiają sceny inspirowane
mitologią, Biblią i życiem codziennym.
Goa, Indie
Zabawa w Goa bardzo podobna jest do
europejskich karnawałów, ale ma też indyjskie
akcenty, takie jak rozsypywany w powietrzu
kolorowy proszek. Barwnym pochodom
połykaczy ognia, akrobatów, błaznów i tancerzy
przewodzi Momo – mitologiczny król chaosu.
Veracruz, Meksyk
Na najpopularniejszy karnawał meksykański nie
ma wstępu nikt, kto jest w złym humorze.
Pierwszego dnia świętowania na zocalo, głównym

placu miasta, odbywa się Quema de Mal Humor –
wielkie ognisko, gdzie należy spalić złe nastroje.
W trakcie dziewięciu dni zabawy przez miasto
przechodzi sześć parad w latynoskich rytmach –
salsy, cumbii czy tradycyjnego tańca danzon. Od
prawie stu lat w Veracruz wybiera się Królową
Karnawału, która dostępuje wielu zaszczytów –
jest także honorowym gościem symbolicznego
pogrzebu Juana Carnavala, który kończy okres
beztroskiego szaleństwa.

https://www.dalekoniedaleko.pl/wp-

Opracowała M.B.
Wenecja, Włochy
Najbardziej charakterystycznym elementem
karnawału w Wenecji są różnokolorowe, bogato
zdobione maski. Niektóre z nich zakrywają jedynie
oczy, inne całą twarz, a jeszcze inne są łączone z
kapeluszami, by całkowicie zataić tożsamość
bawiącej się osoby. Weneckie maski zaczęły być
produkowane po to, by podkreślić równość
wszystkich uczestników zabawy. Karnawał w
Wenecji miał być dla wszystkich: biednych i
bogatych, dla młodych i starych, dla mężczyzn i
kobiet. Włoska tradycja nakazuje również
kłanianie się współtowarzyszom zabawy – a maski
podkreślają dodatkowo fakt, że kłaniać należy się
każdemu – bez względu na płeć, wiek czy status
majątkowy.
Góralski Karnawał, Bukowina Tatrzańska,
Polska
Słynny Dom Ludowy na kilka dni staje się centrum
góralskiego świata. Ściągają tu kapele z obu stron
Karpat, a pary próbują sił w konkursie tańca
zbójnickiego. Góralski karnawał jest też celebracją
ginącej tradycji kolędowania. Grupy kolędników
prezentują się na scenie, a potem maszerują przez
Bukowinę Tatrzańską. Pod gołym niebem
odbywają się też wyścigi kumoterek, czyli
dwuosobowych sań, a także zawody w skjóringu –
skrzyżowaniu jazdy na nartach i konnej.

Karnawałowe przyjęcie
dla dzieci
Karnawał
to
świetna
okazja
do
zorganizowania zabawy karnawałowej dla
przedszkolaków, a przy okazji integrowania
grupy dzieci lub zachęcania nieśmiałego
dziecka do kontaktów z rówieśnikami. Nie
musi to być czasochłonne, ani kosztowne.
Dzieci nie potrzebują wystawnego obiadu,
kryształowej zastawy. Wystarczy kilka
pomysłów na zabawy dla dzieci, trochę
kolorowych dekoracji i… przekąsek. Najlepiej
takie „do łapki”, bez konieczności używania
noża i widelca. Zobaczcie kilka propozycji.
Do przygotowania przekąsek możecie
zaangażować dzieci.

Mini zapiekanki warzywne z serem
Składniki:
2 marchewki
1 mała cebula
100 g fasolki szparagowej
100 g sera Serenada Szwajcar
4 jajka
4 łyżki mleka lub śmietanki
1 łyżka masła klasowanego
1 łyżka oleju do posmarowania formy

1 szczypta tymianku
sól i pieprz
Sposób
przygotowania:
Fasolkę szparagową
obgotować w wodzie
z solą i cukrem,
odcedzić i pokroić w
małe
kawałki.
Marchew pokroić w
małą kostkę, a cebulę
posiekać. Na maśle
klarowanym zeszklić
cebulę,
dodać
marchew i dusić pod
przykryciem,
aż
marchewka będzie lekko miękka. Na patelnię
wyłożyć fasolkę i doprawić tymiankiem, solą oraz
pieprzem. Jajka roztrzepać z mlekiem, a ser
pokroić w kostkę. Foremki na muffinki
wysmarować tłuszczem, nałożyć warzywa i ser, a
następnie zalać jajkiem. Formę wstawić do
piekarnika nastawionego na 180 stopni i piec
około 20 min. Gotowe zapiekanki podawać z
dipem jogurtowym.
Porada:
Do mini zapiekanek
możemy
użyć
dowolnych warzyw np.
groszku czy papryki,
efekt będzie równie
pyszny

Sałatka
karnawałowa
Składniki:
50 g mix sałat
1/2 awokado
2 kabanosy

50 g sera Bursztyn
1 łyżka jogurtu greckiego
1 szczypta soli
1 szczypta pieprzu czosnkowego
kilka waflowych foremek
Sposób przygotowania:
Awokado i ser pokroić w kostkę, a kabanosy w
mniejsze kawałki. Jogurt doprawić solą oraz
pieprzem czosnkowym. Wszystkie składniki
wymieszać i przełożyć do waflowych foremek.
Porada:
Dip jogurtowy możecie zastąpić również sosem
vinaigrette.

Karnawałowe koreciaki
Składniki:
4 średnie ziemniaki
2 jajka
5 łyżek mąki
tortowej
2 łyżki jogurtu
naturalnego
olej do smażenia
sól i pieprz
Dodatki: ser Mimolette, zielone oliwki, pomidorki
koktajlowe, kilka kolorowych patyczków do
koreczków.
Ziemniaki ugotować (można dzień wcześniej)
następnie rozgnieść praską, dodać jajka, mąkę i
doprawić solą oraz pieprzem. Dwoma małymi
łyżeczkami formować z ciasta kuleczki i wrzucać
je na gorący olej (najlepiej użyć frytkownicy).
Usmażone kuleczki wyłożyć na papierowy
ręczniczek.
Gotowe ziemniaczane i chrupiące kuleczki nabić
na patyczki wraz z pomidorową głową, serowym
kołnierzykiem
i
oliwkowymi
butkami.
SMACZNEGO 😊
Opracowała B.Ch.
Przepisy zaczerpnięte ze strony: http://www.dziecijedza.com/

Kącik Języka Angielskiego
Five Little Elves- Super Simple Songs
Five little elves went out one day.
And hopped up into Santa’s sleigh.
Santa Claus said “Ho ho ho ho!”
And four little elves fell in the snow.
Four little elves went out one day.
And hopped up into Santa’s sleigh.
Santa Claus said “Ho, ho, ho, ho!”
And three little elves fell in the snow.
Three little elves went out one day.
And hopped up into Santa’s sleigh.
Santa Claus said “Ho, ho, ho, ho!”
And two little elves fell in the snow.

https://i.ytimg.com/vi/WYYJ7yaL9WU/maxresdefault.jpg

Two little elves went out one day.
And hopped up into Santa’s sleigh.
Santa Claus said “Ho, ho, ho, ho!”
And one little elf fell in the snow.
One little elf went out one day.
And hopped up into Santa’s sleigh.
Santa Claus said “Ho, ho, ho, ho!”
And all of the five little elves said, “ Go !”
Santa Claus went out one day.
And hopped up into his big sleigh.
Santa Claus said “Where did they go?”
And the five little elves said, “Ho ho ho!”
Five little elves went out one day.
Riding with Santa in his big sleigh.
Santa Claus said as they took flight,
„Merry Christmas to all, and to all a good night!”

https://adresdomikolaja.pl/wp-content/uploads/2019/10/elfy-skad-sie-wziely2.jpg

Where is Santa?
Potrzebujecie obrazka z Świętym Mikołajem (możecie sami go wcześniej narysować).
Zadaniem rodzica jest schowanie obrazka gdzieś w domu. Dziecko wypowiada rymowankę:
Hee, hee, hee,
Ho, ho, ho,

Where is Santa,
Do you know…?

Następnie rodzic nawiguje dziecko używając słówek cold ( kiedy jest daleko) oraz hot
( kiedy jest blisko). Po znalezieniu Mikołaja możecie odwrócić role.

Let’s make a snowman!
Zabawa, która utrwali słownictwo związane z
częściami ciała. Podczas lepienia zimowego
bałwana nazywajcie jego elementy po
angielsku. Możecie wcześniej poćwiczyć
z piosenką : „ I'm A Little Snowman -

Super Simple Songs”

https://pl.pinterest.com/pin/844002786394889175/

Połącz obrazek z napisem

Opracowała K.P.

Grand Prix City Trail z Nationale-Nederlanden
Podobno nie ma złej pogody na trening, jest
tylko zły strój. Tą maksymą kierują się
sportowcy oraz nasze dzieci i chociaż za
oknem coraz chłodniej to proponuję Państwu
ciekawą imprezę biegową Grand Prix City
Trail z Nationale-Nederlanden. Jest to cykl 5
biegów organizowanych w 10 miastach w
Polsce w okresie jesienno-zimowym, w lasach
lub parkach miejskich, w Warszawie w Lesie
Młocińskim. Impreza skierowana jest dla
całych rodzin, propaguje bieganie jako
najprostszą formę aktywności fizycznej. Dla
dorosłych przygotowana jest 5 kilometrowa
trasa, a dla dzieci tzw. City Trail Junior,
dystanse dopasowane do wieku i umiejętności
300m, 600m, 1km i 2km. Po szczegółowe
informacje odnośnie rejestracji, regulaminu
biegu i zasad bezpieczeństwa odsyłam na
stronę
internetową
wydarzenia
https://citytrail.pl.
W Warszawie pierwszy bieg tegorocznego
cyklu odbył się 6.11 i kolejne raz w miesiącu,
w sobotę rano 4.12, 8.01, 19.02, 19.03.
Zapisując dziecko na cały cykl otrzymuje ono
imienny numer startowy. Można też zapisać na
wybrany bieg przed samym startem w biurze
zawodów. Dzieciaki są zachwycone i pękają z
dumy, kiedy rodzice przypinają im na koszulce
ich własny numer startowy. Mogą poczuć się
jak prawdziwi sportowcy, kiedy razem z
rówieśnikami stają na linii STARTU. Dla
równych szans chłopcy i dziewczynki biegają
oddzielnie. Przed startem prowadzona jest
krótka rozgrzewka. Pamiętajmy, że dzieci będą
w ruchu, dlatego zadbajmy o przylegające,
ciepłe lecz lekkie ubranie dopasowane do
warunków pogodowych. Najważniejsze żeby

na głowie była czapka, komin na szyi, warto
mieć rękawiczki. Najmłodszym mogą
towarzyszyć na trasie rodzice. Jest okazja do
wspólnej
aktywności,
wspierania
i
dopingowania dziecka. Dajmy dzieciom
szanse poczuć się jak prawdziwi biegacze i
samodzielnie przekroczyć linie METY, poczuć
te emocje i sprawdzić swoje siły i możliwości
w rywalizacji sportowej z rówieśnikami, radość
i dumę z włożonego wysiłku. Naprawdę nie
liczy się czas ani wygrana, gdyż każdy kto
stawił się w jesienno-zimowy, sobotni poranek
na STARCIE jest już ZWYCIEZCĄ. Na
każde dziecko czekają na MECIE owacje
kibiców, lizak, ciepła herbata i mnóstwo
endorfin. Aby otrzymać pamiątkowy medal
należy wziąć udział w 3 z 5 organizowanych
biegów. Przyznam, że zarówno medale, jak i
inne gadżety imprezy czapki, koszulki,
dostępne w sklepiku, są dopracowane w
każdym detalu i po prostu piękne. Na medalu
widnieją wizerunki zwierząt chronionych,
zamieszkujących polskie lasy. Biegacze mogą
dodatkowo wspomóc fundacje „Las na
Zawsze” sadząc drzewa.
Biegi odbywają się niezależnie od pogody, raz
w miesiącu. Cykl rozpoczyna się jesienią,
kończy wiosną dlatego dzieci nie tylko się
hartują, ale również mają możliwość
zaobserwowania zmieniających się warunków
pogodowych i otaczającej przyrody. W Lesie
Młocińskim znajdują się ciekawe ścieżki
rekreacyjne i edukacyjne z informacjami o
mieszkańcach tego miejsca, więc warto wybrać
się na wspólny spacer lub znajdujący się tam
plac zabaw.

Warto dzielić z dziećmi pasje, dlatego do
udziału w biegu zachęcam również rodziców
na dłuższej, 5 kilometrowej trasie, na której już
mierzony jest zawodnikom czas. Przykład jaki
dajemy dzieciom, ich radość z kibicowania i
duma z osiągnieć rodziców jest bezcenna.
Moim zdaniem City Trail to bardzo ciekawa

forma spędzania czasu w przyjaznej i rodzinnej
atmosferze i być może dlatego cieszy się ona z
roku na rok coraz większą popularnością.
Zachęcam do udziału i do zobaczenia na
STARCIE.

Projekt „ Jestem samodzielny” w grupie 4

Projekt „Dinozaur” w grupie 7

W

terminie
22-26.11
przedszkolaki
z grupy 4
realizowały
projekt
„Jestem
samodzielny”.
Dzieci
nabywały
umiejętności
samodzielnego
radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Uczestniczyły w Teatrzyku p.t. "Kłopoty
Jacka". Uczyły się samodzielnie ubierać, myć
ręce, a nawet wieszać pranie. Zwieńczeniem
projektu były wspólne zajęcia matematyczne,
w których dzieci przeliczały oraz segregowały
guziki. Na koniec wszystkie dzieci chwaliły się
przed rodzicami w domu nabytymi
umiejętnościami z zakresu samoobsługi.
Wspólna zabawa zaowocowała zwiększeniem
wiary we własne możliwości.
Opracowała. K.B.

Opracowała K. C.

W tym roku pierwszym projektem
badawczym były zajęcia o dinozaurach,
podczas których dzieci utworzyły siatkę pytań,
na temat tego, czego
chciałyby dowiedzieć
się o dinozaurach.
Oglądaliśmy
filmy
edukacyjne
pt.
"Wędrówki
dinozaurów",
w
których zobaczyliśmy
jak
zdobywały
pożywienie,
jak
wyglądały oraz w
jakim klimacie żyły
pradawne gady. Poznaliśmy wiele ciekawostek
m.in. dowiedzieliśmy się, że potomkowie
dinozaurów nadal istnieją... Utrwalaliśmy
cechy figur geometrycznych, budowaliśmy z
nich dinozaury i używaliśmy różnych narzędzi
do dokonywania pomiaru. Szukaliśmy
najwyższego i najgrubszego dinozaura.

Stworzyliśmy balonowe gady, bawiliśmy się w
paleontologów i wydobywalismy figurki
dinozaurów z brył lodu (przy okazji
omówiliśmy
zjawisko
topnienia).
Zwieńczeniem projektu był eksperyment,
pokazujący wybuch wulkanu. Przy użyciu sody
oczyszczonej, octu, barwnika, wody i płynu do
naczyń obserwowaliśmy cudowną eksplozję
piany. Nie zapomnieliśmy o przygotowaniu do
czytania. Dzieci poznały literę D, d,
wyróżniały ją w wyrazach, głównie w nagłosie.
Bawiliśmy się przy piosence "Dinozaur w
szafie", akcentując ruchem muzykę i
uwalniając własną
inwencję
twórczą.
Opieraliśmy się na metodzie Ruchu
Rozwijającego W. Scherborne. Czytaliśmy
książki o dinozaurach i wykonaliśmy ciekawe
prace plastyczne, które na bieżąco
umieszczane były w szatni grupy.
Opracowała: P.B.

Projekt „drzewo” grupa 12

W listopadzie grupa XII realizowała metodą
projektu temat ,,Drzewo". W czasie realizacji
tematu dzieci pracowały z wykorzystaniem
komputera (oglądały filmy edukacyjne i
korzystały z aplikacji edukacyjnych i o
tematyce ekologicznej). Poznały bajkę w
języku angielskim ,,Stick Man” ,,Pan
Patyczek". Wykonały portrety bohatera bajki i
dokonały obserwacji przyrodniczych. Temat
bardzo zainteresował dzieci.
Opracowała I.M.
Projekt ZEGAR - płynie czas w grupie 15

Nasze zajęcia metodą projektu pt. ,,ZEGAR płynie czas” składały się z kilku etapów.

do wniosku, iż jesteśmy szczęściarzami, że
dzisiaj możemy odmierzać czas za pomocą
zegarka. Wykonaliśmy zegary z płyt CD oraz
przestrzenny zegar stojący, na którym dzięki
przekręcanym
wskazówkom
możemy
ustawiać godzinę, a potem odtwarzać jej zapis
cyfrowy. Nauka to frajda!
Opracowała J.U.
Na początku zastanawialiśmy się wspólnie, co
wiemy na temat zegarów oraz upływu czasu.
Okazało się, że pewne informacje posiadamy,
ale wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, a
chcielibyśmy wiedzieć. Tak więc zabraliśmy się
do pracy...i stworzyliśmy zegarową tarczę
pytań w kształcie zegara.

GRUPA 3 PROJEKT „WARZYWO”
Maluchy z grupy III zrealizowały projekt
edukacyjny pt. „Warzywo” w ramach

W poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące nas
pytania sięgnęliśmy do wielu źródeł m.in.
czytaliśmy ciekawe książki o tym, dlaczego
zegar tyka, obejrzeliśmy filmy edukacyjne na
temat historii powstawania zegara oraz idąc
krokiem
badaczy...
przeprowadziliśmy
wywiady.
Kolejnym krokiem było stworzenie beczki
słów, czyli takiej naszej grupowej mapy myśli i
tego, co już wiemy o zegarach... Nasza wiedza
stale rosła.
Zabawiliśmy się też w ekspertówstworzyliśmy wystawę zegarów: od tych
noszonych na ręce, łańcuszku, po budziki
oraz zegary cyfrowe. Każdy zaprezentował
swoją wiedzę na forum grupy. Dowiedzieliśmy
się, że w czasach, kiedy nie było jeszcze
zegarów, ludzie mierzyli czas za pomocą
kroków, wody, słońca, świecy i płomienia, a
nawet piasku.
Podsumowując projekt: wspólnie doszliśmy

programu Erasmus +. Celem projektu było
uświadomienie dzieciom roli warzyw jako
podstawy prawidłowego żywienia. Dzięki
zaangażowaniu rodziców, nauczycieli oraz
kierownika kuchni, maluszki miały dostęp do
świeżych warzyw. Mogły więc poznawać je w
sposób
polisensoryczny.
Uczyły
się
rozpoznawać i nazywać warzywa po zapachu,
dotyku oraz wyglądzie. Rozwijały tym samym
percepcję zmysłową. Sprawdzały, jak

wyglądają warzywa w środku, a także
dowiedziały się, które z nich rosną nad ziemią,
a które pod ziemią. Dzięki prezentacji na
tablicy multimedialnej poznały piramidę
zdrowego żywienia i styl życia zgodny z
wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia.
Poznały także angielskie nazwy wybranych

warzyw. Skanowały kody QR na kartach
multigraficznych. Jednak największą frajdę
sprawiła maluchom zabawa w sklep z
warzywami.
Opracowała D.J.

Okres przygotowań świątecznych to idealny moment do kształtowania intuicji
matematycznych u przedszkolaków. Podczas sprzątania, gotowania, ubierania choinki
dochodzi do ważenia, mierzenia, przesypywania, porównywania wielkości, kształtu, zachodzą
także zmiany odwracalne i nieodwracalne. Można przeliczać, dodawać i odejmować, układać
w pary, segregować itp. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Pamiętajmy, że podczas zadań
matematycznych ważne jest wspieranie dziecka, pomoc lub wspólne wykonanie ćwiczeń.
Ważna jest jak największa liczba doświadczeń matematycznych, a także wiara we własne siły.
Zadania nie mogą być dla dziecka zbyt trudne, bo może się ono szybko zniechęcić, ale także
nie za łatwe. Poniżej kilka przykładów zabaw matematycznych.
Robimy łańcuch na choinkę.
Potrzebne będą paski papieru w kilku
kolorach (np. czerwony, zielony, żółty,
niebieski). Zanim przystąpimy do sklejania
łańcucha poprośmy dziecko o policzenie
oddzielnie pasków każdego koloru.
Oczywiście dostosujmy liczbę pasków do
możliwości dziecka. Zapytajmy: Ile ich jest?.
Czy wszystkich jest tyle samo? Czy może którychś
jest mniej, a może więcej? Możemy paski
ułożyć w pary, po dwa kolory. Jeśli,
któregoś koloru będzie więcej, możemy

poprosić o przeliczenie tych bez pary, a
pięcio lub sześciolatki zapytać, o ile jest ich
więcej. Następnie sklejając paski w kółka,
ustalmy w jakiej kolejności będziemy je
łączyć i poprośmy dziecko, aby
przestrzegało
podanego
rytmu.
Dostosujmy liczbę kolorów do możliwości
dziecka. Dla ułatwienia taki kolorowy rytm
ułóżmy przed dzieckiem np. z pasków
papieru, kredek, narysować na kartce itp.
Każdy z domowników niech wykona swój
łańcuch. Gdy łańcuchy będą już gotowe

porównajmy ich długość. Poprośmy o
ułożenie od najdłuższego do najkrótszego
łańcucha lub odwrotnie. Następnie
udekorujmy łańcuchem choinkę w domu.
Pieczemy pierniczki
Przygotujmy wraz z dzieckiem wszystkie
potrzebne składniki do upieczenia
ciasteczek.
Czytanie
przepisów
kucharskich ze zrozumieniem jest
porównywalne do rozwiązywania zadań
tekstowych. Jeśli któryś ze składników
należy zważyć, zwróćmy się do dziecka o
odważenie odpowiedniej ilości. Poprośmy,
aby rozmieszało np. cukier w mleku i
oddzielnie rodzynki z migdałami.
Zapytajmy, czy teraz można te składniki
rozdzielić. Dziecko zobaczy, że niektóre
zmiany są odwracalne (rozdzielenie
rodzynek od migdałów), a niektóre nie
(rozpuszczony cukier w mleku). Gdy
upieczemy pierniczki, poprośmy, aby
dziecko policzyło oddzielnie pierniczki w
takim samym kształcie. Możemy ułożyć je
w szeregu i przeliczać liczebnikami
porządkowymi (pierwszy…, drugi…).
Podczas dekorowania ciasteczek z
sześciolatkami możemy rozwijać intuicyjne

mnożenie. Poprośmy np. aby dziecko
przygotowało do dwóch bałwanków po 2
groszki na oczy. Dziecko musi tu
zastosować regułę mnożenia 2 x 2 = 4.
Może sobie układać do każdego ciasteczka
po 2 groszki, nie jest to błąd. Gdy dziecko
świetnie sobie radzi, możemy zwiększać
trudność zadań, a jeśli jest za trudne to
poprośmy o przygotowanie elementów
„jeden do jednego”, czyli do jednego
ciastka jeden groszek. Następnie możemy
poukładać ciasteczka na talerzyki, dla
każdego domownika po 2 i wspólnie z
dzieckiem policzyć, ile jest razem ciastek.
Po policzeniu wypowiadamy regułkę: Trzy
talerzyki, na każdym po dwa pierniczki, to razem
sześć.
Nakrywanie do stołu
Podczas tej czynności możemy doskonalić
orientację przestrzenną i kierunki. Młodsze
dziecko prosimy, aby położyło sztućce
obok talerza, na talerzu, serwetkę pod
talerzem itp. Starsze dziecko, aby położyło
widelec z lewej strony talerza, nóż z prawej
strony.
Opracowała B.Ch

Jednym ze wskaźników rozwoju poznawczego dziecka jest umiejętność klasyfikacji,
czyli umiejętność porządkowania i nazywania tego, co je otacza, a także umiejętność ustalania
swojego miejsca w świecie (za prof. Edytą Gruszczyk - Kolczyńską).

https://przedszkolankowo.pl/2016/12/15/bozonarodzeniowe-karty-pracy-zestaw-2/

Wszyscy
uczestnicy
pamiątkowe dyplomy.
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO.:
„PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

konkursu

otrzymali

Dziękujemy wszystkim dzieciom biorącym udział
w w/w. konkursie i serdecznie im gratulujemy
osiągniętych sukcesów, a Rodzicom dziękujemy za
pomoc i współpracę.

https://www.tapeciarnia.pl/59124_sw_mikolaj

Postać świętego Mikołaja jest dla wszystkich dzieci
bardzo wyjątkowa, oczekiwana, budząca wiele
pozytywnych emocji.
W związku z tym w naszym przedszkolu zrodził
się pomysł na ogłoszenie konkursu plastycznego
pt.: „Portret Świętego Mikołaja”.
Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród
dzieci i ich rodziców.
Z dwóch oddziałów przedszkolnych wpłynęło 75
prac konkursowych.
Wszystkie prace były pomysłowe, oryginalne i
bardzo pracochłonne.
Jury przyznało następujące nagrody:
•
W kategorii 3-4 latki nagrody otrzymali:
Oliwia B. (I miejsce) oraz Oliwia Z. (II miejsce).
•
W kategorii 5-6 latki nagrody otrzymali:
Aleksander K (I miejsce) oraz Igor R (II miejsce).

Wszystkie prace obejrzeć można w przedszkolu
przy ul. Dionizosa 12 w holu głównym.
Opracowała: M.K.

Choinka w grupie 2

Choinka w grupie 1

Rodzina Mikołajów w grupie 3

Choinka w grupie 4 wieczorową porą.

Choinka w grupie 5

Choinka grupy 7

Grupa 6 ubiera choinkę

Kalendarz adwentowy przygotowany w grupie 8
Świąteczna kolorowanka w grupie 9

Choinka w grupie 12
Choinka w grupie 10

Kompozycje z darów natury w grupie 11

Zimowy kącik przyrody w grupie 13

Zespół redakcyjny
Iwona Fabiszewska – recenzent, artykuł
Beata Chudzik – propozycje tematów,
opracowanie graficzne, kącik kulinarny, zabawy
matematyczne, skład
Karolina Pochmara – kącik języka angielskiego
Małgorzata Skolimowska – propozycje prac
plastycznych
Monika Kornasiewicz – integracja sensoryczna,
bajki terapeutyczne
Monika Belka – artykuł, zabawy logopedyczne
Paulina
Korczak
matematyczne
Zimowy kącik w grupie 14

–

graficzne

zabawy

Karolina Bartnicka – zimowe zabawy na śniegu i
lodzie, zimowe zagadki
Julia Bortel – terapia ręki
Karolina Majtczak – artykuł
Gościnnie:
mama Franka z grupy 4 – rodzice polecająartykuł: impreza biegowa
Joanna Kłos – biblioteka poleca

Grupa 15 przygotowała własny kalendarz
adwentowy

