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GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW- KWARTALNIK 

Nr 2 /2022/2023 

Pod redakcją 

Agnieszki Kidzińskiej  

 

Życzą Dyrektor i pracownicy Słonecznego Przedszkola 

Zapraszamy państwa do zapoznania się z zimowym wydaniem przedszkolnej gazetki.  

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

 

Zapraszamy do lektury! 
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Mikołaj   (Danuta Ludwiczak) 

Ma siwą brodę. Jest baaaardzo stary. 

Cały rok zbiera i szykuje dary, 

wsłuchuje się w prośby i przegląda listy, 

szykuje swe sanie - fakt to oczywisty. 

Następnie zaprzęga ręczne renifery, 

czasem tylko dwa, a czasem i cztery. 

Na sanie pakuje ogromny stos worów 

rozmaitych rozmiarów, kształtów i kolorów. 

Spieszy się bardzo - tyle ludzi czeka! 

Nie można pominąć żadnego człowieka! 

A objechać trzeba wszystkie kontynenty, 

raz jest mu gorąco, to znów jest zmarznięty. 

Tu podrzuci klocki, tu grę oraz książkę, 

tam domek dla lalki i do włosów wstążkę. 

W jedną noc co roku wszystko wokół zmienia, 

bo dyskretnie, cicho podrzuca...marzenia. 
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JAKIE WYDARZENIA BYŁY I JAKIE CZEKAJĄ NAS  

W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 

BYŁO... 

1. Kino 3 D „Dzwoneczek w krainie Elfów” – 24.10.2022 r.  – 3I 4 – latki. 

                    „Czarnoksiężnik z OZ” – 5 – latki. 

2. Planetarium - 21.11.2022 r.  

3. Dzień Pluszowego Misia - 25.11.2022 r. 

4. Koncert muzyczny „Niezwykłe przygody pewnej kropli wody” - flet - 28.11.2022 . 

BĘDZIE... 

1. Mikołajki - 06.12.2022r. 

2. Koncert muzyczny „Śladami Świętego Mikołaja” - skrzypce - 12.2022 r. 

3. Kiermasz Świąteczny - 07-14.12.2022 r. 

4. Jasełka i spotkania wigilijne 16.12.2022 r. i 20.12.2022 r.  

5. Teatr Lalek Kukiełka „Dobro wraca czyli historia Szewczyka Dratewki” - 09.01.2023 r. 

6. Dzień babci i dziadka - 20.01.2023 r. 

7. Koncert Muzyczny Telegram z fabryki Śniegu - puzon - 23.01.2023 r. 

8. Teatr Profilaktyczny „Magik Klejnoty Królowej Zimy” - 01.02.2023 r. 

9. Walentynkowy bal karnawałowy - 10.02.2023 r. 

10. Koncert Muzyczny „W krainie baśni - Calineczka” - obój - 02.2023 r. 

Relacje ze wszystkich wydarzeń będą publikowane na stronie przedszkola 
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Zimowa Bajka   

(Hanna Zdzitowiecka) 

 

- Dzieci ubierajcie się! - wołała ciocia Hania, 

stając w drzwiach. - Idziemy na spacer! 

- Teraz? zdziwiła się Krysia. - Przecież jest 

ciemno. 

- Tak brzydko, mglisto - zaniepokoiła się 

mama. 

- Nie ma już mgły! Zobaczycie zimową bajkę - śmiała się ciocia. - Zobaczycie sadź na drzewach. 

- Sadź? - pierwszy raz słyszeli to słowo. 

Ale już wkładali co szybciej kożuszki i już wybiegali do ogrodu. W pierwszej chwili nie widzieli nic 

prócz nieba zasypanego gwiazdami. Jedne większe, drugie mniejsze iskrzyły się  

i mrugały do dzieci, jakby im chciały powiedzieć: „A co? Czy widziałyście coś piękniejszego?” Oczy 

dzieci prędko przyzwyczaiły się do ciemności. I wtedy oboje, Krysia  

i Józik, stanęli jak oniemiali. 

- Czy to naprawdę ten sam ogród? Te same drzewa?  

Wszystko jest białe i skrzące. Gałęzie, gałązki obsypane białymi kryształkami. 

- Co to, ciociu? - spytał Józik. 

- To sadź, mgła, która osiadła na gałęziach. Ale chodźmy prędko nas staw.  

Pobiegli przez drogę i przez pole tam, gdzie z dala widniały w mroku otaczające staw olszyny. 

- To nie może być prawdziwe - powiedziała Krysia. - To za ładne. Zupełnie jak w bajce... 

- Bo to jest zimowa bajka. Rozejrzyjcie się dookoła. Jesteśmy w pałacu królowej zimy - zaczęła 

opowiadać ciocia Hania. - Pod przezroczystą, lodową podłogą pałacu pływają wolniutko ryby  

i kołyszą się zielone łodyżki roślin wodnych. Zobaczycie w dzień, bo teraz jest za ciemno. 

Zawieszone u ciemnego, prawie czarnego sufitu latarki nie świecą dość jasno, choć jest ich 

mnóstwo... 

- Ja wiem! Te latarki to gwiazdy! - zawołał Józik. 

- Nie przerywaj! Niech ciocia mówi dalej - prosiła Krysia. 

- Pod ścianami naszego pałacu stoją olchy przystrojone srebrnobiałą sadzią. A trzciny  

z oszronionymi kitami trzymają straż u wejścia... Na dany znak roztopią się i wyjdzie spomiędzy 

nich... 

- Królowa zima - szepnęła z przejęciem Krysia. 

Trzciny zaszeleściły. Srebrzysta kiść posypała się  z nich i... 

- Nora! wykrzyknął Józik na widok  dużego psa wilczura, który podbiegł do dzieci machając ogonem. 

„Zapomnieliście o mnie - zdawała się mówić Nora - ale i tak was znalazłam.” 
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Nasza propozycja na zimowe kuchenne szaleństwo 

 

Bałwanek z pianek marshmallows1 

Składniki: 

 pianki masrhmallows 

 słone lub słodkie paluszki 

 patyczki do szaszłyków 

 cukierki w kształce ziarenek kukurydzy 

Przygotowanie: 

Najpierw przygotowujemy gorące kakao lub czekoladę. Następnie przygotowujemy paluszki na 

ręce i nogi bałwanka - trzeba skrócić trochę paluszki, tak do 3/4 ich długości. Teraz odpowiednio 

skracamy patyczek do szaszłyka i nabijamy na niego 3 pianki. Wydłubujemy w pianiach dziurki 

patyczkiem do szaszłyka i wkładamy w nie paluszki tworząc nogi i ręce bałwanka. Robimy dziurkę 

na cukierek - czyli nos i wkładamy go w piankę. Teraz już tylko nabieramy patyczkiem odrobinę 

nutelli lub płynnej czekolady i rysujemy brwi, buzię i guziczki. 

Smacznego! Uważajcie na patyczek w środku bałwanka. 

 

 

                                                           
1 https://miastodzieci.pl/zabawy/balwanek-z-pianek-marshmallows-w-goracym-kakao/ 
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

- Ułóż język przed górnymi zębami i wypychaj nim górną wargę. 

- Uśmiechnij się szeroko ze złączonymi zębami. 

- Nadgryzaj delikatnie górnymi zębami dolną wargę, a następnie nadgryzaj delikatnie dolnymi 

zębami górną wargę. 

- Wysuń dolną wargę nad górną, a później wysuń górną wargę nad dolną. 

- Ułóż usta w podkówkę. 

- Ułóż usta w dzióbek i powtarzaj "O". 

- Uśmiechnij się szeroko bez otwierania buzi. 

- Nabierz powietrza w policzki i delikatnie je wydmuchuj. 

- Wypchnij językiem prawy, a później lewy policzek. 
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PROPOZYCJE ZABAW NA ŚNIEGU DLA CAŁEJ RODZINY2 

 

1. Lepienie bałwana. Potrzebna nam będzie  marchewka z kuchni, a kamyczki na pewno znajdziemy 

na dworze. Wspólne turlanie kul oprócz świetnej zabawy i odrobiny ruchu, wzmocni dodatkowo więź 

z dzieckiem. 

2. Szukanie skarbów w śniegu. Małe zabawki lub inne gadżety zakop w zaspach śniegu.  

Szukanie ich przy pomocy łopatki będzie fantastyczną zabawą! 

3. Berek z ogonkami. Dzieci  przyczepiają sobie ogonki z szalików,  wkładając je za pasek. Wszyscy 

biegają, starając się zebrać jak najwięcej ogonków, a jednocześnie chronić swój własny 

ogonek. Zabawa kończy się, gdy wszyscy będą bez ogonków, a wygrywa ten, kto uzbiera najwięcej 

ich najwięcej. 

4. Bitwa na śnieżki. Wspaniałą przygodą będzie także bitwa na śnieżki. Wcześniej naszykujmy tzw. 

bazy (wystarczą kupki śniegu za którymi można się schronić), zróbmy amunicję i wygrywa ta osoba, 

który więcej razy trafi w przeciwnika. Im więcej osób bierze udział, tym lepsza zabawa. Należy 

jednak zadbać o bezpieczeństwo, dlatego ustalmy np. że można trafiać tylko w nogi  

i z pewnej odległości. 

5. Rzucanie do celu. Celem może być tarcza zawieszona na płocie czy drzewie. Rzucanie w sam 

środek może sprawić także wiele radości. Można celować do stojącego wiadra, wygrywa osoba, która 

trafi jak największą ilość razy. Można także celować w pień drzewa  i wygrywa ten, kogo ślad będzie 

wyżej. 

6. Kręgle na śniegu. Ustawmy plastikowe butelki na śniegu i próbujmy przewrócić jak największą 

ich ilość. Pamiętajmy jednak, by na koniec zabawy wyrzucić do kosza butelki. Przy okazji uczymy 

dziecko dbałości o środowisko. 

7. Orzełki na śniegu. Dzieci bardzo lubią robić orzełki na śniegu. Wystarczy położyć się na zimnym, 

białym puchu na plecach i ruszać rękoma i nogami jak w pajacyku, delikatnie wstać i efekt gotowy. 

Lecz polecamy tę zabawę na koniec, ponieważ w mokrym ubranku łatwo się przeziębić.  

Po powrocie do domu warto napić się gorącej herbaty :) 

 Zimowe zabawy na śniegu mają wiele zalet m.in. wspólnie spędzone chwile  

z dzieckiem, niezapomniane przygody i dużo śmiechu. Dodatkowo, ruch i świeże powietrze są bardzo 

potrzebne dziecku, aby prawidłowo się rozwijało i było zdrowe. 

 

Nie siedźcie w domach, gdy śnieg za oknem – korzystajcie z okazji do dobrej 

zabawy – druga taka dopiero za rok! 

 

                                                           
2 https://miastodzieci.pl/zabawy/balwanek-z-pianek-marshmallows-w-goracym-kakao/ 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/10-pomyslow-na-oryginalne-gry-i-zabawy-ruchowe-dla-dzieci
https://miastodzieci.pl/czytelnia/10-pomyslow-na-oryginalne-gry-i-zabawy-ruchowe-dla-dzieci/
https://miastodzieci.pl/scenariusze/zimowe-zabawy/
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ZIMOWA KOLOROWANKA 

 

 


