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składa dyrektor 

 i pracownicy Słonecznego Przedszkola 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zimowym wydaniem przedszkolnej gazetki.  

Mamy nadzieję, że zamieszczone treści będą ciekawe i interesujące dla Was i Waszych pociech. 

                                                                                                                      Zapraszamy do lektury! 
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JAKIE WYDARZENIA BYŁY I JAKIE CZEKAJĄ  

NAS W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 

BYŁO… 

1. ,,Przedszkolak - mały obywatel patriota”- konkurs recytatorski z okazji  

11 listopada- 10.11.2021 r.. 

2. Dzień Życzliwości Słonecznego Przedszkolaka- realizacja działań programu 

,,Wiem, czuję, rozumiem- wychowanie do wartości”- 21.11.2021 r. 

3. ,,Mój przyjaciel „Eko Miś”- konkurs plastyczno- konstrukcyjny  

dla rodziców i dzieci; Dzień Pluszowego Misia- 25.11.2021 r. 

4. Andrzejkowe lanie wosku- 30.11.2021 r.. 

5. Mikołajki - dzień czerwony, ,,Prezenty od Mikołaja dla potrzebujących”. 

Wspólne konkursy, zabawy, tańce z Mikołajem- 06.12.2021 r.. 

BĘDZIE… 

1. Występy dzieci- ,,Przy wigilijnym stole”- 21.12.2021 r.. 

2. Dzień Kubusia Puchatka - 18.01.2022 r.. 

3. Dzień szacunku - ,,Dla Babci i Dziadka”- 21.01 i 25.01.2022 r.. 

4. Święto radości, optymizmu i uśmiechu - Bal Karnawałowy- 28.01.2022 r.. 

5. Dzień Pizzy - 09.02.2022 r.. 

6. Walentynki - Dzień życzliwości; poczta walentynkowa- 14.02.2022 r.. 

7. Tłusty czwartek, pożegnanie karnawału- Dzień Pączka- 24.02.2022 r.. 

8. Dzień Dinozaura - z wizytą u jaskiniowców- eksperymenty i doświadczenia - 

25.02.2022 r.. 

9.  Międzynarodowy Dzień Kobiet- 08.03.2022 r. 

10.  Dzień Matematyki- Olimpiada Matematyczna- 14.03.2022 r. 

11.  ,,Wiem, czym jest piękno natury”- powitanie wiosny. Światowy Dzień Wody.- 

eksperymenty i doświadczenia z wodą- 21.03.2022 r.. 

 

Relacje ze wszystkich wydarzeń będą publikowane na stronie przedszkola 
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Mały bałwanek1 

Nareszcie spadł śnieg. Dzieci wyczekiwały go od dawna. Marysia, Marek i Patryk byli rodzeństwem. 

Często bawili się razem. Zdarzało się jednak, że Marysia, która była najmłodsza, nie nadążała  

za braćmi. Było tak podczas lepienia bałwana. Chłopcy od razu zabrali się za lepienie dużych  

kul ze śniegu. Po pewnym czasie były one większe od Marysia. Nic więc dziwnego, że nie mogła 

pomagać braciom w ich lepieniu. Marysia wcale tym się nieprzejmowana. Gdy chłopcy siłowali  

się z ogromnymi kulami śniegu, ona w tym czasie ulepiła własnego małego bałwana. Był tak mały,  

że bez trudu można go było unieść na rękach. Miał śliczne czarne oczy z guzików, nosek z małej 

marchewki i usta z kawałka buraka. Chłopcy również uporali się ze swoim bałwanem. W porównaniu  

z bałwankiem Marysi wyglądał na prawdziwego olbrzyma. Po długiej zabawie dzieci zziębnięte 

musiały wracać do domu, gdzie czekała już na nich mama z ciepłą herbatą. Siedząc przy stole wszyscy 

wyglądali przez okno. Na podwórzu stał duży bałwan, jaki ulepili chłopcy, a obok niego stał malutki 

bałwanek, jakiego zrobiła Marysia. Dziewczynce zrobiło się żal bałwanka. Przecież nie można  

tak małego bałwanka zostawić samego na noc – pomyślała Marysia. Postanowiła go zabrać  

go do domu. Szybko ubrała się i poszła po bałwanka. Bez trudu go uniosła i po chwili razem byli  

już w domu. Widok Marysi z bałwankiem na rękach zaskoczył wszystkich domowników. Mama 

próbowała przekonać dziewczynkę, że nie jest to dobry pomysł. 

- Marysiu, bałwanki nie mogą mieszkać tam gdzie jest ciepło, w domu śnieg zamieni  

się w wodę i po twoim bałwanku zostanie tylko kałuża – tłumaczyła mama. 

- Ale bałwanek jest jeszcze malutki, on się boi być w nocy na podwórku – upierała  

się Marysia, dodając – on może mieszkać w naszej lodówce tam jest przecież bardzo zimno. 

Po wielu namowach, do których dołączyli również Marek i Patryk, mama zgodziła  

się na pozostawienie bałwanka w lodówce, ale tylko na jedną  

noc. 

- Zgoda, bałwanek zostanie na jedną noc, jutro zabierzecie go na podwórko i dolepicie  

mu więcej śniegu. W ten sposób bałwanek urośnie, a gdy będzie już duży, to nie będzie  

bał się nocować na podwórku. 

Dzieci były zaskoczone propozycją mamy. Marysi pomysł z powiększeniem jej małego bałwanka 

bardzo się spodobał. Następnego dnia rodzeństwo z małego bałwanka ulepiło dużego bałwana.  

Na podwórku stały teraz dwa duże bałwany. Łatwo jednak było poznać, który bałwan był Marysi. 

Ciągle miał mały nosek z marchewki, oczka z guzików i usta z kwakała buraka. Dzieci zziębnięte 

wróciły do domu. Siedziały przy stole, przez okno podziwiały bałwany na które sypał padający śnieg. 

Częstowały się sałatką warzywną, którą mama musiała wczoraj przyrządzić. Był to jedyny sposób  

by opróżnić część zamrażalnika i zrobić miejsce dla bałwanka. 

- Mamo, a ile musimy zjeść sałatki by znowu zaprosić bałwana do naszego domu? – zapytała Marysia. 

Na szczęście było to żart, wszyscy śmieli się, zajadali sałatkę i cieszyli się ciepłem rodzinnego domu  

w zimowy wieczór. 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=538 
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Nasza propozycja na smaczne święta dla dzieci i dorosłych  

Świąteczne pierniczki 

Bardzo szybkie pierniczki, które od razu po upieczeniu są miękkie i takie pozostają cały czas. 

Pierniczki nie potrzebują leżakowania, dlatego można je upiec w ostatniej chwili przed 

świętami. Ciasto szybko się zagniata (można też zmiksować mikserem z hakiem), w lodówce 

chłodzi się 1 godzinę, a pieczenie trwa tylko 8 minut. Pierniczki świetnie sprawdzą się na 

święta Bożego Narodzenia, będą też idealnie pasować do kawy. Po upieczeniu pierniczki 

można udekorować lukrem i udekorować różnymi posypkami. Gorąco polecamy 

wypróbować, bo pierniczki są przepyszne!  

Składniki na ok. 70 sztuk, 4 blaszki z piekarnika: 

           Składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 

 50 dag mąki pszennej 

 2 łyżki przyprawy do piernika 

 10 dag cukru 

 12,5 dag masła 

 10 dag miodu prawdziwego (np. akacjowy) 

 2 jajka 

 1 i 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 1 łyżka śmietany 12% lub 18% 

Przygotowanie: 
  

• Miód, cukier i masło podgrzać do całkowitego rozpuszczenia się składników. Nie gotować, 

od czasu do czasu zamieszać. Ostudzić. Sodę oczyszczoną wymieszać ze śmietaną.   

• Mąkę wymieszać z przyprawą do piernika, dodać jajka, śmietanę z sodą i ostudzoną masę 

miodową. Wyrobić gładkie ciasto, podzielić na pół, uformować kule i zawinąć w folię 

spożywczą. Wstawić do lodówki na 1 godzinę.  

• Jedną część ciasta wyjąć z lodówki i podzielić na 2 części.   

• Ciasto rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm (najlepiej na papierze do pieczenia, wtedy nie 

ma potrzeby podsypywania stolnicy mąką). Wykrawać foremkami różne kształty 

pierniczków, układać na blaszce z piekarnika, wyłożonej papierem do pieczenia, w odstępach, 

aby się nie posklejały.  

• piec w nagrzanym piekarniku do 180 stopni C przez 8 minut. Z reszty ciasta przygotować 

kolejne ciasteczka.  

  

Wystudzić, udekorować i … zajadać  SMACZNEGO  
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
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KĄCIK PSYCHOLOGICZNY 

Ćwiczenia usprawniające koncentrację u przedszkolaków 
 

 Słuchanie odgłosów otoczenia - dziecko zamyka oczy, prosimy,  

aby skoncentrowało się na dźwiękach dochodzących z otoczenia. Dajemy  

mu czas na wsłuchanie się. Następnie pytamy, co słyszało, jaki dźwięk 

przypadł mu do gustu, co go drażniło. Jaki jest najbliższy dźwięk, który 

słyszysz? Jaki jest najgłośniejszy? Jaki najcichszy? Jaki najdalszy? 

 Gry planszowe - wspomagają rozwój intelektualny dziecka, uczą poprzez 

zabawę. Gry takie jak warcaby czy szachy uczą rozważania różnych opcji 

rozgrywki, rozwijają umiejętność zapamiętywania poszczególnych sytuacji 

oraz poprawiają zdolność logicznego myślenia. 

 Rysunek na plecach - dziecko siedzi na podłodze, zamyka oczy, druga osoba 

rysuje mu na plecach, np. domek, słońce, kwiat, itp. Dla starszych dzieci mogą  

to być litery, cyfry. Następnie pytamy je, co zostało narysowane. Jeśli dziecko  

          nie potrafi odpowiedzieć na pytanie - czynność powtarzamy. 

 Gry typu memory – na rynku dostępne są różne wersje gry dostosowane  

do możliwości dzieci w różnym wieku. Dla najmłodszych można wybrać 

wersję z obrazkami, które należy łączyć w pary. Memory to doskonały 

przykład ćwiczenia na pamięć krótkotrwałą dla najmłodszych. 

 Porównywanie (znajdź różnicę) – na rynku dostępne są również  

gry polegające na szukaniu różnic w obrazkach. Najczęściej zabawa ma kilka 

etapów o różnym stopniu trudności. 

 "Lampa, podłoga, nos" – mówimy podane słowa i pokazujemy je ręką 

(prosimy aby dziecko pokazywało z nami), potem prowadzący zabawę  

co innego mówi, co innego pokazuje (prosimy dziecko aby pokazywało tylko 

to co mówimy). 

 Zabawy wprowadzające sekwencje - głuchy telefon, powtórz nr telefonu 

(zaczynamy od 3-4 cyfr), jedziemy na wycieczkę (zabawę zaczynamy mówiąc: 

Jedziemy na wycieczkę i zabieramy… wymyślamy i wymieniamy na zmianę  

z dzieckiem rzeczy, jakie zabieramy, powtarzając przy tym te wcześniej 

wymienione). 

 Nazywamy i szybko wskazujemy na sobie części ciała - dla zmylenia co jakiś 

czas zmieniamy kolejność. 

 Podaj kolejność - układamy w rzędzie kilku przedmiotów, następnie 

zasłaniamy je, chowamy jeden i pytamy dziecko, czy czegoś brakuje. 

 Pytania do obrazka - pokazujemy dziecku ilustrację i prosimy,  

by przez 30 sekund uważnie jej się przyglądało. Następnie zabieramy rysunek  

i prosimy o odpowiedzenie na różne pytania dotyczące tego, co znajdowało  

się na obrazku. 

 Labirynty – szukanie wyjścia w skomplikowanym układzie dróg. 

 Układanie puzzli – doskonały trening koncentracji dla najmłodszych dzieci. 

Warto zacząć od prostych wzorów, aby nie zniechęcić malucha i sukcesywnie 

zwiększać trudność obrazka i ilość elementów. 
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Praca plastyczna 
 

 

Do jej wykonania są potrzebne: 

 Papierowy talerzyk 

 Czarna farba 

 Kartki papieru technicznego- pomarańczowa, biała i czarna 

 Ołówek 

 Cyrkiel 

 Klej  

 Nożyczki 

 Pędzel 

Sposób przygotowania: 

Talerzyk zaginamy z trzech stron. Zagięte fragmenty (od strony zewnętrznej) 

malujemy na czarno. W czasie wysychania farby wycinamy: łapki i dziobek 

pingwina oraz oczy pingwinka (kółka: białe- większe i czarne- mniejsze).  

Łapki przyklejamy u dołu talerzyka, natomiast oczy i dziób- na styku zagiętych 

fragmentów talerzyka. 

Wspólnie stworzyliśmy zwierzątko mieszkające na Antarktydzie.  

Jak będzie nazywał się Twój pingwin? 
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