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KOCHANI RODZICE 

„ Niebo -ziemi, niebu-ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia”- tymi słowami 

świątecznej, wzruszającej piosenki pragniemy rozpocząć grudniowe spotkanie 

na łamach 

naszej gazetki. Niechaj te życzenia- z nieba i z ziemi przyniosą Państwu dużo 

pokoju, 

zadowolenia z czasu spędzonego wspólnie z najbliższymi, spełnienia pragnień                 

i nadziei, 

jak najwięcej uśmiechu oraz wytrwałości w życiu prywatnym i zawodowym. 

                                               Tego życzą Dyrektor oraz pracownicy Przedszkola 



 

Przedszkolak kontra Mikołaj 

Wasza pociecha skończyła już trzy lata i jest gotowa zamienić się w małego 

świątecznego pomocnika. Wystarczy tylko trochę cierpliwości i przyzwyczajenie 

się do myśli, że bałagan jest nieodłączną częścią każdej świetnej zabawy! 

 Pierwsze zadanie to oczywiście wybranie i przytaszczenie do domu 

drzewka. To zajmie tacie i dziecku pół dnia, mama może wtedy spokojnie zająć 

się przygotowaniem wigilijnych smakołyków. Gdy dzielni zdobywcy choinki 

przyniosą łup do domu, wytłumaczcie dziecku, jak trzeba dbać o „gościa”- musi 

być regularnie podlewany i stać daleko od kaloryferów. Potem wspólnie ubierzcie 

drzewko. 

 A kiedy wszystkie bombki zawisną już na swoich miejscach, maluch, 

skuszony słodkimi aromatami, na pewno zajrzy do kuchni. Niech wtedy mama nie 

opędza się od smyka, tylko wymyśli dla niego zadanie. Może kawałek ciasta, które 

sam rozwałkuje, a potem wytnie z niego pierniki? Kilkulatek może też mieszać 

krem lub sałatkę, układać pierożki na ściereczce. Przyda się wszędzie tam, gdzie 

jest daleko od gorącego piecyka i ostrych narzędzi. 

 Zaangażujcie też waszego smyka w przygotowanie prezentów dla bliskich. 

Wytłumaczcie, że choć podarki przynosi Mikołaj, to czasem i my dorzucamy 

paczuszkę dla kochanej osoby. Ważne, żeby maluch własnoręcznie zrobił 

prezenty. Lepienie figurek z modeliny czy ramek na zdjęcia z masy solnej to 

wspaniała przygoda dla dziecka, a przy okazji nauka, że radość sprawia nie tylko 

otrzymywanie prezentów, ale także obdarowywanie nimi. Świąteczne 

przygotowania to także czas na wyjaśnienie waszemu potomkowi 



bożonarodzeniowych zwyczajów. Sianko pod obrusem, dodatkowe nakrycie dla 

wędrowca, postne potrawy, prezenty pod choinką- tematów wam nie zabraknie,                       

a przy okazji przypomnicie sobie, dlaczego właściwie hołdujemy tradycji robiąc te 

wszystkie rzeczy. W poszukiwaniu źródeł możecie razem z maluchem poszperać 

w Internecie albo popytać babcię i dziadka. 

 By smyk mógł uwierzyć, że prezenty przynosi Mikołaj, potrzeba troszkę 

waszej pomocy. Wystarczy parę trików. Jeśli spadł pierwszy śnieg, zróbcie ślady 

butów na balkonie, rzućcie nadgryzioną marchewkę (renifery lubią je chrupać                   

w czasie postoju). Jeżeli śniegu brak, Mikołaj może zostawić ślady z błota 

(tatazmywając je może sapnąć: „Znów nabałaganił, za rok powiem mu, żeby lepiej 

wycierał buty”). Albo poczekajcie, aż malec będzie zajęty np. w łazience                            

i zadzwońcie do drzwi, mówiąc głośno: „Tak, przekażemy prezenty, dziękujemy 

Mikołaju”. Gdy maluszek wybiegnie z toalety, tata musi stać w przedpokoju                       

z workiem wypchanym prezentami- „Mikołaj bardzo się śpieszył do innych dzieci”. 

Sprawdza się również przebranie za Świętego Mikołaja mało znanego maluchowi 

sąsiada. Tylko niech będzie łagodny i przyjazny- w przeciwnym przypadku wizyta 

może zakończyć się płaczem. A jeśli smyk przyłapał was na podrzucaniu 

prezentów pod choinką, powiedzcie, że jeden z reniferów się przeziębił i zaprzęg 

biegł wolniej, toteż Mikołaj bardzo się śpieszył i podrzucił worek na balkon, 

prosząc was, żebyście położyli prezenty pod choinkę. 

Trudne pytania: 

Adaś powiedział, że prezenty kupują rodzice, a nie żaden Mikołaj, to prawda? 

Może w rodzinie Adasia robią to rodzice, u nas zajmuje się tym Mikołaj. 

Skąd Mikołaj wie, co chcę dostać, przecież ze mną nie rozmawiał? 

Ale dzwonił do taty kilka miesięcy temu i zapytał, o czym marzy nasz grzeczny 

synek. Całe szczęście, że tata pamiętał o tej pięknej koparce, którą widziałeś                          

w sklepie z zabawkami! 

Mikołaj wchodzi przez komin, a u nas w bloku nie ma żadnego komina. 

Jeśli dziecko mieszka w bloku, Mikołaj podjeżdża saniami bardzo blisko i wrzuca 

prezenty przez balkon. 

Jak Mikołaj przeciska się przez komin? 



Mikołaj nie jest zwykłym człowiekiem, jest jak superbohater- może się kurczyć                       

i rozciągać. Na co dzień jest okrąglutki ale może się rozciągnąć jak guma                         

i wślizgnąć przez kominek. 

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika  

„Rodzice małego dziecka” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boże Narodzenie. 

Skąd się wzięła tradycja 

ubierania choinki? 

 
Nikt chyba nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez 

choinki. Nawet jeśli nie występuje ona w tradycyjnej formie żywego 

drzewka bożonarodzeniowego, ozdobionego bombkami i kolorowymi 

światełkami. Czy wiesz skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki? Jaka jest 

historia tej najpopularniejszej ozdoby świątecznej? 

W Polsce jest to jedna z najnowszych tradycji wigilijnych, bo pojawiła się u nas 

dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, a przywędrowała z Niemiec. 

Początkowo dekorowanie choinki przyjęło się tylko w miastach. Na wsi długo 

dominowała ludowa ozdoba, tak zwana „podłaźniczka”. Była to ucięta 

gałąź  sosny, świerku lub jodły wieszana pod sufitem. Na niej również wieszano 

dekoracje, które potem przeniesiono właśnie na choinkę. 

Ubieranie choinki przyjęło się w domach katolickich, jednak nie od razu zostało 

zaaprobowane przez Kościół. Tradycja ta istniała już u pogan i miała charakter 

magicznego rytuału mającego zapewnić ludziom bezpieczeństwo, dostatek, 

zdrowie i szczęście. Dekoracje na choinkę były swego rodzaju talizmanem dla 

domu i chroniły go przed złymi duchami. 

Tradycyjnie ubiera się sosnę lub jodłę. Według ludowych wierzeń drzewo, 

zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol życia, odradzania się, trwania                     

i płodności. Według wierzeń kościelnych zieleń choinki symbolizuje nadzieję. 

W drzewku bożonarodzeniowym kryje się zarówno świecka, jak i kościelna 

symbolika. Jego zielony kolor oznacza witalność i narodziny życia. 

Choinkowe ozdoby świąteczne nigdy nie były przypadkowe. Dawniej na 

drzewku wieszano ciastka, orzechy, jabłka, kawałki opłatka, także ozdoby                   

z papieru, czy słomy. Zawsze na gałązkach umieszczano zapalone świeczki                 

i zimne ognie. Niektóre z tych dekoracji są wieszane na drzewkach do dnia 

dzisiejszego. 

 Każdy element ma swoją własną symbolikę: 

 Jabłka: mają zapewnić zdrowie i urodę, według wierzeń kościelnych 

symbolizują rajską jabłoń. 

 Orzechy: zawijane w sreberka przynoszą dobrobyt i siłę. 

 Łańcuchy: wzmacniają rodzinne więzi. 

 Światełka: to światło broniące przed ciemnościami i złem. 



 Gwiazda betlejemska: ma pomagać w powrotach do domu. 

 Dzwoneczki: oznaczają dobrą nowinę i radość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA- ZABAWY 

LOGOPEDYCZNE 

 

Zabawa słuchowo- ruchowa „Drzewa” 

Dziecko wyobraża sobie, że jest drzewem, którego gałęzie poruszają się na 

wietrze. Naśladuje szum wiatru. W tym samym czasie mama lub tata gra na 

jakimś instrumencie. Zgodnie z jego natężeniem dziecko „szumi” raz głośniej, raz 

ciszej. Gdy instrument cichnie, milknie i dziecko. Należy oddychać nosem- 

wypuszczać powietrze ustami. 

 

Zabawa oddechowa „Śniegowe gwiazdki”. 

Mama lub Tata daje dziecku papierową śnieżynkę (może być wacik), zawieszoną 

na nitce. Zadanie polega na tym, żeby nabrać nosem powietrze i dmuchać na 

śnieżynkę aby jak najdłużej była odchylona od pionu. Można zdmuchiwać również 

śnieżynki z dłoni lub z blatu stołu. 

 

Zabawa słuchowa „Co tak szeleści?” 

Dziecko wyobraża sobie, że wieje wiatr. W tym czasie Mama lub Tata 

demonstruje odgłosy różnych szeleszczących rodzajów materiałów (folia, karton, 

celofan, papier, itp.) Dziecko zapamiętuje dźwięki, zamyka oczy i zgaduje, co 

teraz szeleści. 



 
 



 



 
 



Przepis na pyszne świąteczne Pierniczki 

 

„PIERNICZKI Z NUTKĄ POMARAŃCZY „

 

 

 Składniki: 

 2,5 szklanki mąki pszennej,  

0,5 szklanki cukru pudru,  

2 duże łyżki miodu (roztopionego),  

1 łyżeczka sody oczyszczonej,  

3 łyżeczki przyprawy do pierników, 

 1 jajko,  

5 łyżek masła,  

3 łyżeczki soku z pomarańczy,  

skóra z 1 pomarańczy.  

 



Przygotowanie:  

Wszystkie składniki łączymy ze sobą. Ciasto zagniatamy, tak by było idealnie 

gładkie. Następnie posypujemy stolnicę mąką, rozwałkowujemy ciasto                     

i wykrawamy pierniki. Na blachę kładziemy papier, a na nim pierniki, pieczemy 

około 10-12 minut w piekarniku rozgrzanym na 180 stopni, polewamy 

czekolada lub lukrem, posypujemy orzechami - według uznania.  

 

                                                                        

                                                                                   Smacznego!!! 

 

 

 


