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GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW – KWARTALNIK 

Nr 2 /2020/2021

pod redakcją 

Patrycji Jachimek i Karoliny Łyszkowskiej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zimowym wydaniem gazetki przedszkolnej. 
Mamy ogromną nadzieję, że spodoba się Wam i będziecie ją chętnie czytać 

wraz ze swoimi pociechami.

                                                                                               Zapraszamy do lektury!
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                       Wesołych Świąt!

Na nadchodzące święta Bożego Naradzenia oraz cały najbliższy
rok życzymy: Rodzicom, Wychowankom

i ich najbliższym pogodnych, spokojnych i ciepłych
Świąt Bożego Narodzenia.

                                  Dyrekcja oraz Pracownicy 
                                ,,Słonecznego Przedszkola”
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Kolejne wspólnie spędzone miesiące za nami. Zima w tym roku nie przyszła do nas zbyt 
szybko, mogliśmy wyjątkowo długo dostrzegać malowniczą jesień. Pogoda pozwoliła nam  
dłużej podziwiać kolorowe liście, które mieniły się we wszystkich odcieniach żółci 
i czerwieni. W ogrodzie przedszkolnym obserwowaliśmy rude wiewiórki, poszukujące 
opadłych żołędzi i kasztanów. Dzieci w okresie jesienno-zimowym poznały tajniki 
wpływające na nasze zdrowie, takie jak piramida zdrowia, higiena osobista, zdrowe 
odżywianie, aktywność ruchowa. 
Wraz z kolejnymi miesiącami przeżywaliśmy nowe wydarzenia.                                       

30 września, w naszym przedszkolu, obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z okazji tego święta, 
wszyscy chłopcy zostali odznaczeni medalami i małymi upominkami, dziewczynki złożyły 
życzenia, nie zabrakło również uśmiechu i słodkiego poczęstunku.  Nasze przedszkole 
przystąpiło do akcji pomocy schronisku dla zwierząt w Milanówku. 
W przedszkolakach wzbudziło to dużą empatię i opiekuńczy stosunek do zwierząt. 
29 października obchodziliśmy dzień Dyni, z tej okazji wszystkie dzieci ozdabiały dynie 
kolorowymi koralikami, patyczkami, przyklejały oczy, nos, usta. Kreatywność dzieci nie 
znała granic, Nasze przedszkole przystąpiło do akcji pomocy schronisku dla zwierząt w 
Milanówku. 
W przedszkolakach wzbudziło to dużą empatię i opiekuńczy stosunek do zwierząt, 
a uśmiechom i radości nie było końca. Przedszkolaki brały udział w konkursie "Idzie jesień - 
zatrzymaj te chwile". Konkurs dedykowany był dla dzieci wraz z ich rodzicami, jego tematem
przewodnim, było stworzenie zielnika, dowolną techniką, 
z wykorzystaniem dyni. Wszyscy uczestnicy biorący udział w  konkursie otrzymali dyplomy, 
nagrody i słodkie upominki. W przedszkolu 10 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto 
Niepodległości. Tego dnia wszystkie dzieci w grupach, przyszły ubrane na biało - czerwono. 
Z tej okazji, przedszkolaki, dumnie odśpiewały hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego". 
Na zajęciach, dzieci, oddały szacunek symbolom narodowym, starsi adepci poznali zaś 
historię naszego kraju. Na terenie ogrodu przedszkolnego, wykonały pracę "polski orzeł". 
Zbierały materiał przyrodniczy i  wypełniały  kontury orła (którego samodzielnie 
narysowały). Wszystkie przedszkolaki chętnie wykonywały prace plastyczne pt. „Flaga 
Polski”. W dniu 25 listopada dzieci uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia 
Pluszowego Misia. Tego dnia, przedszkolaki, zostały zaproszone do wspólnej zabawy 
w misiowym świecie. Przygotowaliśmy wiele atrakcji: zabawy ruchowe, muzyczne, 
matematyczne plastyczne, konkursy. Na zakończenie "Dnia Misia" we wszystkich grupach  
dzieci otrzymały dyplomy. 
Pomimo pandemii i wielu ograniczeń z nią związanych, staramy się by założenia zawarte 
w rocznym planie pracy były realizowane w sposób atrakcyjny dla dzieci, sprawiały im 
radość i  niosły ze sobą niezapomniane wrażenia. 
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JAKIE WYDARZENIA BYŁY 
I JAKIE CZEKAJĄ NAS W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

W ostatnim czasie w przedszkolu obchodziliśmy:

• „Nie ma śmieci są surowce” - sprzątanie Świata 22.09.2020 r.

• „Spotkajmy się wszyscy wraz z świętować ze śliwką nadszedł czas -Święto śliwki" 
23.09.2020 r

• „Jest święto Taty i Dzień Strażaka, a dzisiaj mamy dzień przedszkolaka” 
-  25.09.2020 r.

• „Papużko powiedz mi coś na uszko- Międzynarodowy dzień zwierząt” - 04.10.2020 r.

• „Dziś w przedszkolu gwar i wrzawa bo z misiem będzie zabawa - Święto Misia" 
25.11.2020 r.

W najbliższym czasie w przedszkolu zaplanowaliśmy:

• „Witaj Mikołaju, gościć Cię jest miło - Mikołajki" 04.12.2020 r.

• „Gdy siedzimy wszyscy w kole, i mamy bliskich przy stole - Spotkanie wigilijne" 
18.12.2020 r.

• „Dla Babci i Dziadka kwiatuszki tęczowe - Dzień Babci i dziadka" 15.01.2021 r.

• Dzień pizzy 09.02.2021 r.

• „Każde dziecko duże, małe lubi bale w karnawale - Bal karnawałowy" 12.02.2021 r.

Relacje ze wszystkich wydarzeń są i będą publikowane na stronie przedszkola.
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KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA

PANI ZIMA

Jesień już się kończyła i zima nadchodziła, a tego roku miała być sroga i bardzo zimna.
Dzieci z nadchodzącej zimy się bardzo cieszyły. Oj! będziemy się bawiły.
Tego roku zima przyjechała jak zawsze do nich saniami, ubrana była cała na biało. 
Sukieneczka, którą miała na sobie mocno się jej srebrzyła. Kiedy w niej zima spacerowała 
wszystko pod jej nóżkami  skrzypiało. Tego roku zima dzieciom prezentów dużo przywiozła 
lecz z niektórych, dzieci nie były zbytnio zadowolone. Płatki śniegu dla dzieci miała, toteż 
zaraz nimi je obsypywała. Na drzewa i krzewy przy drogach i na wszystko to co było 
w zagrodach. Zimo! Dzieci mówiły jesteś taka piękna lecz na drodze zaspy lubisz robić co 
nam utrudnia po nich jeździć i chodzić.
Sypiesz, sypiesz śnieżkiem białym, pola zasypujesz a w miastach pięknie dachy domów 
bielisz, a dzieci się cieszą, cieszą kiedy to białe gwiazdeczki na nich z nieba lecą. Bałwany ze 
śniegu takie duże dzieci lepić lubią, nos z marchewki czerwonej zrobią, dwa węgielki za oczy 
włożą a na głowie kapelusz jaki piękny z kolorowymi piórami przybrany bałwan będzie miał. 
Obok chochoł cały oszroniony stanie i wokoło niego zacznie się tańcowanie i śpiewanie. A na
śniegu Grześ orła zrobi  bo on lubi figlowanie. Chociaż tej zimy zimno i mróz tęgi to 
dzieci cieszą się. Wtem słychać jakieś głosy ach to Tola i Ola na saneczkach jadą z góry 
i wołają, halo jedziemy z górki na pazurki, halo jedziemy z górki. A na nartach z góry jedzie 
Jasio a za nim Tolek rudy. Razem z zimą srogą zabrał się też pan mróz saniami i tak mówi! 
Będę mroził nosy, uszy, ręce Wam dzieci. A że imieninki miała Ania właśnie zamiast 
kwiatków zima śniegu jej dała. Wszystko nim obsypała. Drzewa, krzewy, lasy, pola pierzynką
ciepłą przed mrozem okryła. Oj hojna ta zima była, oj hojna była. Kiedy już do domku dzieci 
wróciły to przez okienko popatrzeć sobie chciały, lecz prawie nic na zewnątrz nie widziały.
Szyby są całe zamalowane, jakież to na nich piękne wzory, a jakie ciekawe obrazy powstały. 
Dziwiły się tylko że nie słyszały aby taką piękną wystawę ktoś miał zorganizować. 
To wernisaż zimowy a zorganizował go malarz przybyły to ten pan mróz. On na szybach 
maluje, a my o nim nic nie wiemy ale go podziwiamy. Zima mroźna i sroga ale jaki urok 
piękny ma, niech ona do wczesnej wiosny trwa.
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ZIMOWE PRACE PLASTYCZNE DLA CAŁEJ RODZINY

Bałwanki: 

• Potrzebne rzeczy: kolorowe kartki, szablon kółek, nożyczki, klej, bibuła.

• Wykonanie:  z  białych  kartek  wyciąć  kółka  różnej  wielkości  i  przykleić  na  kartkę

tworząc bałwanka. Dokleić oczy, nos, guziki, czapkę oraz inne dekoracyjne elementy.

Zimowy pejzaż

Do wykonania tej pracy będziemy potrzebować:

– czarnych kartek bloku technicznego,

– suchych pasteli.

Wykonanie: Pejzaż zrobiony jest na czarnych kartkach z bloku technicznego. Zaczyna

się od małego kółka i stopniowo powiększa, każde kółko rozcierając, tworząc tak 

jakby zorzę polarną. Można to zrobić różnymi kolorami pasteli. Dobór jest dowolny.
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Zimowy masażyk:

Wcześnie rano dzieci wstały

i do okna podreptały. ( dziecko delikatnie opukuje

plecy Rodzica/Dziadka/Rodzeństwa otwartymi dłońmi).

Przecierają swoje oczka, (obie ręce

równocześnie masują plecy - ruchy

okrężne)

bo za oknem biega foczka (dłonie zwinięte

w pieści, bardzo delikatnie opukują plecy).

W ciepłym płaszczu z guziczkami (palcem

stukają w plecy ruchem z góry na dół 

i na odwrót). 

Długim szalu z frędzelkami (rysuje oburącz

na plecach  kształt szala oraz rozciera

dłonie w prawą i lewą stronę kreśląc

jednocześnie frędzelki).

Do zabawy dzieci woła

miła w zimie jest swawola! (łaskocze

delikatnie).
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           Propozycje zimowych aktywności dla całej Rodziny

Mamy nadzieję, że nasze propozycje i pomysły, pomogą Państwu urozmaić czas w jesienno-
zimowe wieczory, czy też podczas choroby dziecka i przymusowego siedzenia w domu bez 
kontaktu z rówieśnikami.

1. Ulepić bałwana (w przypadku braku śniegu – z plasteliny).
2. Wypić ciepłe kakao.
3. Poszukać śladów zwierząt w śniegu.
4. Zbudować/ powiesić karmnik.
5. Nakarmić ptaki.
6. Pójść na spacer.
7. Zrobić wspólnie jakieś słodycze.
8. Zrobić piknik w domu.
9. Wykonać śnieżynki z papieru.
10. Przeczytać wspólnie książkę.
11. Urządzić wieczór kinowy.
12. Urządzić wieczór z tańcami i karaoke.
13. Wybrać się do lasu.
14. Zrobić teatrzyk cieni.
15. Zagrać w nową grę planszową.
16. Zagrać w karty.

17. Zrobić koncert (instrumenty dowolne 🙂).
18. Zjeść (ciepłe) lody.

UDANEJ ZABAWY !!
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Świąteczne przysmaki … mniam, mniam…
Składniki: ok. 30 sztuk 

 2 szklanki (320 g) mąki pszennej
 2 łyżki miodu
 2/3 szklanki cukru
 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
 20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej
 2 łyżki masła
 1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania)
 około 1/4 szklanki ciepłego mleka

Przygotowanie:

 Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej 
nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło
i jedno jajko.

 Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie gładkie, 
jednolite i będzie przypominało ciasto kruche (możemy nie wykorzystać całego 
mleka). Dokładnie wyrabiać ręką przez około 10 minut.

 Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm. 
Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia 
w odstępach około 2 cm od siebie.

 Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem (niekoniecznie jeśli pierniczki będziemy 
dekorować) i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez 
termoobiegu) przez ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości.

 Można udekorować lukrem, polewą czekoladową i dowolnymi ozdobami.

Smacznego
Zimowe kolorowanki
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