
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 
 
 

 

Nr 4. Grudzień 2021 

 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



 
rozprzestrzeniony dzisiaj z powodu pandemii. 

Możemy przezwyciężyć to niepokojące poczucie dezorientacji. 

Nie dać się przytłoczyć klęskom i niepowodzeniom. Odnajdując 

świadomość, że to pokorne i ubogie Dzieciątko, ukryte i bezbronne, 

to sam Bóg, który dla nas stał się człowiekiem.” 

                                                                                                  

Ojciec Święty Franciszek 

Bóg dla Ciebie i dla mnie staje się człowiekiem, aby usunąć                 

z naszych serc przytłaczające doświadczenie smutku, 

zwątpienia i niepewności o jutro. Przychodzi, aby obdarować 

nas nowym spojrzeniem wiary i ufności, że tylko w spotkaniu     

z Nim możemy odnaleźć radość, uchwycić się na nowo nadziei 

i szukać oparcia w naszej codzienności. Niech nadchodzące 

Święta Bożego Narodzenia będą dla każdej rodziny czasem 

pełnym miłości i pokoju, a Najświętsza Rodzina obficie                

Wam błogosławi  

w zbliżającym się Nowym Roku. 

 

s. Gabriela wraz ze wspólnotą posługującą w naszym 

przedszkolu 

„W Boże Narodzenie otrzymujemy dar 

łaski, jest to czysta łaska, bez naszej 

zasługi. Ten dar łaski otrzymujemy 

poprzez prostotę i człowieczeństwo 

Bożego Narodzenia, które może usunąć 

z naszych serc i umysłów pesymizm, 



Przyjaciele Kłapouchego w grudniu: 

 

• nabywają umiejętność uważnego uczestnictwa w zajęciach; 

•  odkładają zabawki na miejsce po skończonej zabawie; 

• kształtują czynności higieniczne; 

• kulturalnie zachowują się podczas posiłków; 

•  potrafią czekać na swoją kolej podczas rozmowy; 

•  nawiązują bliższe kontakty z dziećmi podczas zabaw 

swobodnych i organizowanych;  

• są zachęcani do pomagania bliskim podczas prac domowych; 

• umieją dostrzegać i nazywać oznaki zimy; 

• dostrzegają potrzeby innych osób podczas zabaw zimowych;  

• uświadamiają sobie konieczność pomocy zwierzętom leśnym 

podczas zimy; 

• rozwijają umiejętność przeliczania;  

• nazywają i odróżniają figury geometryczne;  

• poznają  pojęcia: zamrażanie i roztapianie;  

• nabywają umiejętność składania życzeń́;  

• poszerzają wiadomości o życiu i postaci św. Mikołaja; 

• poznają historię szopki bożonarodzeniowej; 

• są zapoznawani ze zwyczajami związanymi z Bożym 

Narodzeniem; 

• rozwijają słuch i poczucie rytmu, śpiewają kolędy; 

• nabywają umiejętność tańca krokiem dostawnym; 

•  zdobywają nowe doświadczenia plastyczno‐techniczne; 

•  rozwijają ekspresję ruchową; 

• wychodzą na spacery, nabywają przekonanie o konieczności 

przebywania na świeżym powietrzu, niezależnie od pory roku. 



Piosenka 

 

„To Mikołaj” – tekst piosenki 

Kto zagląda w okno? Kto latarką świeci?  

Kto patrzy przez szybkę, szuka grzecznych dzieci” 

 

refren (x2)  

To Mikołaj, to Mikołaj,  

to Mikołaj Święty,  

to Mikołaj, to Mikołaj  

niesie nam prezenty 

 

Kto swymi saniami aż z bieguna leci?  

Kto puka do domów, szuka grzecznych dzieci? 

 

refren (x2)  

To Mikołaj, to Mikołaj,  

to Mikołaj Święty,  

to Mikołaj, to Mikołaj  

niesie nam prezenty 

 

Kto wyciąga prezent pierwszy, drugi, trzeci,  

kładzie pod choinkę tam gdzie grzeczne dzieci. 

 

refren (x2)  

To Mikołaj, to Mikołaj,  

to Mikołaj Święty,  

to Mikołaj, to Mikołaj  

niesie nam prezenty 

 

 

Wiersz 

 

Drogi Mikołaju 

Drogi święty Mikołaju 

Przybądź do nas, bo już czas. 

Wszystkie dzieci Cię kochają 

I serduszka biją nam. 

 



Przyjaciele Kubusia Puchatka w grudniu poznają: 

 

 

 Postać i życie Świętego Mikołaja 

 Piosenkę i wiersz o Św. Mikołaju 

 zwierzęta i rośliny występujące na Ziemi przed milionami 

lat 

 pracę górnika, odgadywanie i nazywanie ruchów 

naśladujących pracę górnika,  

 właściwości węgla 

 zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń 

elektrycznych       

 zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy, 

nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje 

śnieżne 

 Obserwują zmian zachodzące w przyrodzie zimą; 

zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej 

szacie 

 właściwości fizyczne śniegu i lodu, zwracanie uwagi na 

zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie. 

 Tajemnicę Zwiastowania NMP 

 Słowo Adwent jako czas oczekiwania na Pana Jezusa 

 Słowa i melodię kolęd 

 Zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia  (choinka, 

kolędy, wigilia, pasterka, opłatek, sianko, potrawy, 

obdarowywanie się prezentami ). 

 Zasady dobrego zachowania – przy stole, w czasie zabawy 

i na spacerze 

 

 



Piosenka: 

 

„Jedzie Mikołaj” 

1. Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci. 

Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 

 

2. Świętemu szron biały na wąsiskach siada. 

Hej, leci za nim z piskiem aniołków gromada. 

 

3. Obudził się niedźwiedź w zimową pogodę. 

Hej, listu nie pisałem ale lubię miodek. 

 

4. Cieszy się Mikołaj widać to po minie. 

Hej zaraz wyląduje na jakimś kominie. 

 

5. Święty Mikołaju nie wracaj do raju. 

Hej, zostań tu na Ziemi wszyscy Cię kochają. 

 

 

 

 

Wiersz: 

   

  „Witaj święty Mikołaju” 

Usiądź z nami święty Mikołaju pewnie się zmęczyłeś  

żeby nas odwiedzić dzisiaj szmat drogi przebyłeś 

Na Twój przyjazd przedszkolaki od dawna czekały 

I dla Ciebie upominki też przygotowały. 

Teraz my Ci zaśpiewamy i wierszyk powiemy 

Jesteś naszym przyjacielem wszyscy o tym wiemy. 

Na krzesełku w ciepłej Sali zakolęduj z nami 

Bardzo wszyscy się cieszymy, że tu jesteś z nami. 

 



 
Przyjaciele Królika w grudniu: 

 

 poznają formy opieki i potrzeby zwierząt w związku ze 

zmianami zachodzącymi w przyrodzie, 

 określają cechy jesiennej szarugi, 

 czytają globalnie wyraz „kot” 

 poznają ciekawostki ze świata fauny, 

 mierzą długości stopami, krokami, patykiem, sznurkiem, 

 rozpoznają liczbę 4, 

 poznają pracę wolontariusza, 

 rozpoznają zmysłami różnego rodzaju ziarna, nasiona, 

owoce, 

 przypominają sobie, jak należy się ubierać w zależności od 

pory roku, 

 poznają różne materiały, z których wykonuje się ubrania, 

 poznają źródła ciepła, 

 rozumieją konieczność ogrzewania mieszkań, 

 tworzą liczbę mnogą poprzez dodanie głoski „y”, 

 czytają globalnie wyraz „wagony” 

 poznają liczbę 5; 

 poznają źródła energii elektrycznej; 

 poznają proces zanieczyszczania powietrza, 

 poznają przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu, 

 poszerzają wiedzę z zakresu astronomii, 

 dowiadują się o odkryciach i wyprawach badawczych w 

kosmos 

 czytają globalnie wyraz „prezenty” 

 poszerzają wiedzę  

o gatunkach drzew iglastych, 

 poznają tradycje świąteczne, 

 śpiewają kolędy i pastorałki, 

 występują w jasełkach. 

 

 



 

Pastorałka „Do stajenki” 

 

Do stajenki, do stajenki, gdzie leży Maleńki, 

Do stajenki, do stajenki, gdzie maleńki Jezus. x 2 

 

Ref. Kózki, owieczki, dzwonki, dzwoneczki 

Chwalą z Aniołami Pana nad Panami 

Chwalą z Aniołami Pana nad Panami. 

 

Do Betlejem, do Betlejem, gdzie niebo jaśnieje. 

Do Betlejem, do Betlejem, gdzie maleńki Jezus. x2 

 

Wiersz „Święty Mikołaj” 

Idzie, idzie święty z nieba. 

Oto jest wśród nas. 

Witaj święty Mikołaju 

Witaj, witaj nam. 

 

Dobry, święty Mikołaju 

Wszystkie dzieci Cię kochają. 

Usiądź sobie między nami. 

Obdarz dzieci prezentami. 

 

Cały długi rok czekamy, 

Cieszymy się wszyscy. 

Chcemy Ciebie tu przywitać  

W dzień tak uroczysty. 

 

Przyszedłeś dziś do nas Święty Mikołaju 

Zmęczony z długiej drogi. 

Taki radosny, uśmiechnięty, 

Choć bolą Cię pewnie nogi. 

 

Wszyscy Cię dzisiaj  

Serdecznie witamy. 

Tobie też wesołą piosenkę  

Zaraz zaśpiewamy. 

 



Przyjaciel Tygryska w grudniu: 

 

 wymienia nazwy zwierząt zamieszkujących polskie lasy, zna 

zwyczaje dzikich zwierząt, prowadzi obserwację przyrodniczą, zna 

ideę i cele ochrony przyrody, zna tryb życia i zwyczaje wiewiórki, 

wymienia rodzaje pokrycia ciała zwierząt, wskazuje zwierzęta 

zmieniające umaszczenie przed zimą, wypowiada się na temat trybu 

życia niektórych gatunków ptaków, przygotowuje karmę dla ptaków; 

 rozpoznaje literę „t” wielką i małą, podejmuje próby 

czytania sylab  

i wyrazów z poznanych liter; 

 odgrywa scenki rodzajowe w teatrze cieni; 

 wykazuje się zrozumieniem ludowych przysłów, ćwiczy 

narządy mowy; 

 liczy, posługując się liczebnikami porządkowymi; 

 zna różnych przedstawicieli rodziny jastrzębiowatych; 

 zna legendy polskie, zna i nazywa symbole narodowe, 

wskazuje polską flagę, zna sławnych Polaków, wykazuje 

zainteresowanie mapą, zna dobra naturalne Polski, zna przyrodnicze 

symbole Polski, zna wytwory polskiej sztuki ludowej, wyjaśnia 

pojęcie ojczyzny, wymienia sposoby poznawania swojego rodzimego 

kraju, zna legendę o powstaniu Krakowa i opowiada jej treść, zna 

państwa w Europie, ma podstawową wiedzę na temat wybranych 

krajów Europy; 

 słucha utworów muzyki klasycznej, poznaje układ taneczny 

do poloneza; 

 rozpoznaje i nazywa literę „l” wielką i małą, układa wyrazy                   

z liter, odczytuje nazwy miast; 

 rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „u”, wyróżnia 

obrazki, których nazwy rozpoczynają się tą głoską, wyróżnia głoskę                      

„u” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów i przyporządkowuje ją 

do odpowiedniego schematu, czyta proste sylaby z wykorzystaniem 

liter: „t”, „m”, „u” przelicza litery w nazwach miejscowości, 

wyjaśnia, dlaczego piszemy je wielką literą, przyporządkowuje 

nazwy miast odpowiadającym im miejscom na mapie;  

 zna melodię hymnu narodowego, utrwala znajomość barw 

narodowych, tworzy kącik patriotyczny  

o Polsce; 



 przelicza elementy zbioru, posługując się liczebnikami 

głównymi w zakresie  

1–6, dodaje i odejmuje elementy zbioru, podając wynik działania; 

 określa zmiany, jakie zachodzą w wyglądzie dzieci i w nich 

samych, opisuje wygląd współczesnego  

i dawnego miasta, wymienia rożnice i podobieństwa; 

 poznaje legendę hejnału mariackiego, ogląda obrazy królów 

polskich, wyróżnia insygnia władzy – jabłko, koronę, berło, zna 

najpopularniejsze zamki w Polsce; 

 naśladuje sposób powitania królów, używając określeń: 

najjaśniejszy panie, wielmożny królu; 

 wyróżnia głoski w nagłosie, prawidłowo artykułuje głoskę „k”, 

dobiera obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „k”, 

wykonuje ćwiczenia ortofoniczne, wypowiadając się poprawnie pod 

względem gramatycznym, słownikowym, logicznym, wykonuje 

ćwiczenia artykulacyjne; 

 rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „k”, podejmuje 

próby czytania sylab z poznanych liter, podejmuje próby czytania 

krótkich tekstów z poznanych liter; 

 zna urządzenia techniczne wykorzystywane w codziennym 

życiu używane dawniej i obecnie, określa ich rolę; 

 wskazuje cyfrę 7 wśród innych cyfr, wskazuje liczbę 

elementów zbioru odzwierciedla ich liczbę na liczydełkach, oznacza 

ją za pomocą cyfry 7, przelicza i dopełnia zbiory, dodaje i odejmuje  

w zakresie siedmiu, nazywa i określa liczbę figur w określonym 

kształcie. 

 

 

PIOSENKA 

KOLĘDA O ZWIERZĘTACH  

Kiedy już nad stajenką 

Księżyc błysnął jak grosik 

Przyszło zwierząt kilkoro 

Pana o łaskę prosić. 

Przyszła krowa łaciata 

I koń wielce strudzony 

A pies wierny przyjaciel 

Niskie złożył pokłony. 

 

 

 



Wielbłąd, lew i osiołek 

Każdy prośby przedstawia 

Żeby chociaż raz w roku 

Z ludźmi mogło rozmawiać. 

 

I zaświecił Pan Jezus 

Złote gwiazdki grudniowe 

Błogosławił zwierzętom 

Obdarował je słowem. 

Odtąd w każdą wigilię 

Wszystkie Boże Stworzenia, 

Mogą ludziom wyjawiać 

Swe najgłębsze marzenia. 

Żyjmy razem w przyjaźni 

Nie potrzeba nam wojen, 

Podzielimy się chlebem 

Podzielimy spokojem. 

 

Tak co roku zwierzęta 

Powtarzają nam cicho, 

Ale ludzie nie słyszą 

Otuleni złą pychą. 

No a przecież Pan Jezus 

Po to głos dał zwierzętom, 

By ich człowiek wysłuchał 

Zawsze o nich pamiętał 

 

ŚWIĘTEJ RODZINIE CHWAŁA  

 

1. Przyszliśmy pełni wiary,  

  Jezu, dziecię Boże. 

Pewni, że Tobie dary  

Niesiemy w pokorze . 

Pobłogosław Panie nasze trzody, zagrody  

Na polach daj nam plony, szczególnej urody. 

 

Ref. Nisko się kłaniamy Bogu Ojcu , co w Niebie  

Niech będzie pochwalony , że nam zesłał Ciebie. 

 



 

2. Świętej rodzinie chwała, cześć i uwielbienia 

Za to, że ludziom dała nadzieję zbawienia. 

Pobłogosław Panie, naszej rodzinnej radości, 

Wskaż wszystkim drogę Prawdy, wiary i miłości. 

 

Ref. Nisko się kłaniamy Bogu Ojcu , co w Niebie  

Niech będzie pochwalony , że nam zesłał Ciebie. 

 

3. Witamy Jezu Chryste, Królu nad Królami, 

Nasze pragnienia czyste, kiedy jesteś z nami. 

Pobłogosław Panie, nasze dole, niedole  

By nie zabrakło pracy i chleba na stole. Ref. 

 

 

WIERSZ 

 
Święty Mikołaju… 

 

Święty Mikołaju  

Usiądź z nami Mikołaju, 

Pewnie się zmęczyłeś. 

Żeby nas odwiedzić dzisiaj, 

Szmat drogi przebyłeś. 

Na Twój przyjazd przedszkolaki 

Od dawna czekały 

I dla Ciebie upominki 

Też przygotowały. 

Teraz my ci zaśpiewamy 

I wierszyk powiemy, 

Jesteś naszym przyjacielem, 

Wszyscy o tym wiemy. 

Na krzesełku w ciepłej sali 

zaśpiewaj  z nami 

Bardzo wszyscy się cieszymy, 

Że już Jesteś  z nami… 

 

 

 

 

 
Gość wyczekiwany  

Święty Mikołaju – bardzo się cieszymy, 

Od dawna czekamy na Twe odwiedziny, 

Od dawna jesteśmy grzeczni, ze aż strach! 

Nie broimy we dnie, nie broimy w snach! 

Wszystkie polecenia dokładnie spełniamy, 

Dobrze się uczymy i słuchamy mamy! 

I co powiesz na to, święty Mikołaju? 

Zostań tutaj z nami, będzie Ci jak w raju! 

Tylko…szczerze, jak by tu powiedzie, 

My nie potrafimy pięć minut usiedzieć! 

Gdyby nie nadzieja na Twoje prezenty 

I od naszych sióstr dwa słowa zachęty, 

To by iskry szły i drzazgi ze wszystkiego w koło! 

Ale za to wszystkim byłoby wesoło! 

 

My tak zawsze: czasem rozrabiamy, 

Ale to nie znaczy, że Cię nie kocha. 

 


