
 Ogłoszenia przedszkolne 
 

8.01 (śr.) g.15.30  Jasełka „Przyjaciele Kubusia 

Puchatka” 

10.01 (pt.) g.15.30 Jasełka „Przyjaciele Królika” 

28.01 (wt.) 16.00 – 18.00  KARNAWAŁOWY BAL 

PRZEBIERAŃCÓW na który zapraszamy każdą 

KRÓLOWĄ, KRÓLA, KSIĘŻNICZKI I KRÓLEWICZÓW 

CZYLI BABCIE I DZIADKÓW ZE SWOIMI 

WNUCZĘTAMI. Bal odbędzie się w szkole  

Braci Szkolnych przy ul. Pułaskiego 71 
/./././././././././././././././././././././././././././ 
 
Czego najbardziej potrzebują dzieci? 
„Od momentu przyjścia na świat, dziecko ma cztery podstawowe 
potrzeby: 

1. Potrzeba poczucia przynależności i znaczenia 

2. Potrzeba postrzegania siebie jako istoty zaradnej i zdolnej 

3. Potrzeba niezależności i autonomii 

4. Potrzeba umiejętności społecznych i życiowych 

Większość rodziców uważa, że to, czego naprawdę potrzebują ich 

dzieci, to miłość, ale sama miłość nie zawsze buduje w dziecku 

poczucie o przynależności i własnej wartości. Czasami jest wręcz 

przeciwnie – miłość prowadzi do rozpieszczania, do karania lub 

podejmowania decyzji, które w dłuższej perspektywie nie leżą w 

interesie dziecka. Potrzebujemy poczucia, że jesteśmy 

akceptowani bezwarunkowo, tacy, jacy jesteśmy, a nie dlatego, że 

dobrze się zachowujemy albo coś dobrze zrobimy. W przypadku 

małych dzieci ta potrzeba przynależności jest jeszcze ważniejsza, 

przecież uczą się one dopiero, jaki jest ten świat i jakie jest w nim 

ich miejsce. 

Potrzebują poczucia i wiedzy, że są kochane i chciane nawet wtedy, 

kiedy strzelą focha, wyleją mleko podczas śniadania lub po raz 

kolejny zrobią bałagan w pokoju.” 
frag. książki „Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków” 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nr 5. Styczeń 2020 

 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



Drodzy Rodzice 
 I oto mamy Nowy Rok! Pragniemy Wam złożyć 

najserdeczniejsze życzenia doświadczania błogosławieństwa 

Bożego i opieki Najświętszej Rodziny każdego dnia. 

Życzymy Wam (i sobie), byśmy każdy kolejny dzień witali z 

perspektywą szansy, jaką ze sobą niesie.  Z planem czynienia 

dobra, zjednywania sobie ludzi, nawiązywania silnych relacji. 

W płaszczyźnie bycia z naszymi dziećmi: budujmy 

przywiązanie, udzielajmy wsparcie, własnym życiem 

zaszczepiajmy wartości. Powodzenia! 

 

 

 
 

 

 

 

Redakcja 

 

 

 

 



Przyjaciele Maleństwa i Kłapouchego w styczniu: 

 
Przyjaciele Maleństwa i Przyjaciele Kłapouchego w styczniu: 

- poznają sposoby witania Nowego Roku i świętowania karnawału 

(bale, stroje i maski karnawałowe, tańce), 

- poznają ptaki pozostające w kraju na zimę: wróble, sroki, gołębie, 

sikorki, dzięcioły, 

- poznają warunki życia zwierząt zimą, 

- dowiadują się o konieczności dokarmiania zwierząt zimą, 

- poznają poszczególne pory roku, 

- wymieniają imiona Babci i Dziadka, 

- poznają treść wiersza i piosenki dla Babci i Dziadka, 

- podejmują próby wykonania prezentu dla Babci i Dziadka, 

- samodzielnie wykonują czynności samoobsługowe i higieniczne, 

- wykonują prace plastyczne różnymi technikami, 

- śpiewają piosenki i biorą udział w zabawach muzyczno- rytmiczny. 

 

Piosenka:   

„Przybieżeli do Betlejem” 

 

Przybieżeli do Betlejem pasterze, 

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 

 

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, 

A pokój na ziemi.  

 

Oddawali swe ukłony w pokorze 

Tobie z serca ochotnego, o Boże! 

 

Chwała na wysokości... 

 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 

Których oni nie słyszeli, jak żywi. 

 

Chwała na wysokości... 

 

 

 



„Pójdźmy wszyscy do stajenki” 

Pójdźmy wszyscy do stajenki 

do Jezusa i Panienki; 

powitajmy Maleńkiego 

i Maryję, Matkę Jego. x2 

 

Witaj Jezu ukochany, 

od Patriarchów czekany, 

od Proroków ogłoszony, 

od narodów upragniony. x2 

 

Witaj Dzieciąteczko w żłobie; 

Wyznajemy Boga w Tobie, 

coś się narodził tej nocy, 

byś nas wyrwał z czarta mocy. x2 

 

Witaj Jezu nam zjawiony; 

witaj dwakroć narodzony, 

raz z Ojca przed wieków wiekiem, 

a teraz z Matki człowiekiem. x2 

 

 

 

 

Wiersz 

Odleciały sobie ptaszki 

hen, w dalekie strony. 

Tylko wróbel na gałęzi 

siedzi nastroszony. 

 

Oj, nie żałuj, miły ptaszku, 

że zostałeś z nami. 

Będziemy cię zimą karmić 

chleba okruszkami. 
 

 

 

 

 



Zadania Przyjaciół Kubusia Puchatka w styczniu: 
 

 poznają ptaki pozostające w kraju na zimę: wróble, sroki, 

gołębie, sikorki, dzięcioły; 

 poznają warunki życia zwierząt zimą; 

  poznają dokarmianie i pojenie zwierząt zimą. Praca leśnika; 

 poznają rolę Babci i Dziadka w życiu rodziny; 

 wymieniają imiona dziadków; 

 odpowiadają na pytanie związane z rolą jaką pełnią dziadkowie  

w rodzinie;  

 przygotowują samodzielnie niespodziankę; 

   poruszają  się w przestrzeni zgodnie z poleceniem: idź  do 

przodu (przed siebie), do tyłu (przesuń się do tyłu), w tę 

stronę;  
 wymieniają  charakterystyczne cechy zjawisk przyrodniczych 

zimą/ oszronione drzewa, pokrywa śniegowa, zamarznięte 

kałuże;   

 opowiadają  o pięknie krajobrazu zimowego; 

 wymieniają konieczne elementy ubioru w okresie zimy; 

 poznają możliwości zimowego wypoczynku, sporty zimowe;  

 poznają zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie; 

 śpiewają kolędy i pastorałki: „Wśród nocnej ciszy”, „Dzisiaj  

w Betlejem”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do 

stajenki”. 

„Gdy Śliczna Panna Syna kołysała”  
 Gdy śliczna Panna Gdy śliczna Panna Syna kołysała,  

Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała: 

Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,  

Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko.  

 

Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,  

Śpieszcie do ludzi z pokojem posłowie,  

Lili, lili, laj, wielki Królewiczu,  

Lili, lili, laj, niebieski Dziedzicu.  

 

Łączcie się w dziękach wszystkie ziemskie dzieci,  



Niechaj się miłość w sercu waszym nieci 

Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu, 

 Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu! 

 

„Babcia i dziadzio”  

Gdy mama nie ma czasu,              

A tata w pracy jest, 

to ukochana babcia 

przygarnie chętnie mnie 

 

To babcia, babcia, babcia 

wciąż uczy, jak mam żyć 

o dawnych, pięknych czasach 

opowie tak jak nikt. 

I zawsze mi pomoże, 

Bo wciąż tu obok jest  

Przytuli, pocałuje  

Tak bardzo kocha mnie  

Gdy mama robi pranie, a tata wyjazd ma, 

Jest zawsze przy mnie dziadek, on świetnie o mnie dba 

 

DLA BABCI I DZIADKA  

Kochane Babcie, Drodzy Dziadziowie  

W dniu uroczystym dzisiaj od rana, 

Stoi przed wami gromadka kochana . 

Pragniemy z serca wam podziękować,  

I w darze serca swe ofiarować. 

 

 Błyszczą nam oczka, serduszko bije, 

 Radosny dla nas dziś cały świat. 

Głos w koło leci, niech długo żyją 

 W zdrowiu i szczęściu, chociaż 100 lat!  

 

Niech jasne słońce zawsze wam świeci, 

 Błogosławieństwo od Boga śle. 

 Tego wam życzą przedszkolne dzieci 

Więc proszę przyjąć życzenia te. 

 



Przyjaciel Królika w styczniu: 

 
 Wymienia kolejno nazwy dni tygodnia 

 Klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy  

 Wypowiada się na temat dokarmiania zwierząt i ptaków  

 Rozpoznaje piosenki po usłyszeniu ich rytmu 

 Wymienia nazwy wybranych sportów zimowych 

 Wymienia skutki niebezpiecznych zabaw zimą 

 Układa kompozycje z figur geometrycznych 

 Wykonuje samodzielne upominki dla babci i dziadka 

 Dzieli proste słowa na sylaby i głoski  

 Recytuje wiersze indywidualnie i zbiorowo  

 

Wesoły Karnawał 

Na zabawę przyszła  pora . 

Myszy tańczą rock and rola. 

Słoń szykuje zespół dęty, 

Grają instrumenty 

 

Wesolutkie dwa pawiany 

Porzuciły , gdzieś  banany 

Siedzą już przy fortepianie. 

Ale będzie granie. 

 

Pląsa misio w takt muzyki, 

Tańczą zebry i kucyki 

Nawet wielki hipopotam 

Nos wystawił z błota. 

 

Wszyscy bawią się wspaniale, 

Jak to zawsze w karnawale , 

Tylko sowa mądra głowa 

W dziupli sobie śpi. 

 

 

 

 

Śnieg” 

 
Ile śniegu! Ile śniegu! 

Pójdę za nim aż na biegun! 

Pójdę sobie środkiem zimy, 

a czy trafię – zobaczymy. 

 

Coraz bardziej mróz mnie 

szczypie, 

kot z piwnicy okiem łypie: 

- Szybko! – woła –  

w prawo skręć! 

I zrób w lewo kroków pięć. 

 

Więc skręciłam i stanęłam, 

bo o sanki się potknęłam! 

Prędko wzięłam je za sznurek 

i wciągnęłam. Gdzie? Na górę! 

 

Z góry widok mam wspaniały: 

białe ławki, trawnik biały, 

biała czapka koleżanki 

która woła: - Pożycz sanki! 

 

Sanki chętnie pożyczyłam, 

lecz na biegun nie trafiłam. 

A dlaczego? Kto z was wie? 

Bo mi kot doradził źle. 

 
 

 



 

Przyjaciele Tygryska w styczniu: 
 

• rozpoznają i nazywają litery alfabetu 

•  czytają wybrany tekst 

• układają rebusy, piszą sylaby 

• wymieniają tradycje związane z Nowym Rokiem; rozumieją 

sens składania postanowień 

• określają datę danego dnia 

• nazywają miesiące 

• uczestniczą w dowolnych zabawach i ćwiczeniach ruchowych 

• dostrzegają cykliczność miesięcy, pór roku 

• oceniają swoje zachowanie 

• podają daty urodzin rodziców, rodzeństwa 

• przyporządkowują miesiące do określonych pór roku, podają 

atrybuty kolejnych miesięcy 

• układają wyrazy z liter alfabetu 

• śpiewają piosenki przeznaczone dla starszych dzieci 

• malują różne  rośliny 

•  poruszają się rytmicznie przy każdej melodii 

• wiedzą, czego rośliny potrzebują do wzrostu i dbają o nie 

• obserwują wzrost różnych roślin 

• wymieniają części budowy innych roślin 

• znają różne zjawiska z zakresu przyrody nieożywionej 

• rozpoznają i nazywają liczby: 11, 12, 13… 20, 

• dodają w zakresie 10, 

• wykonują formy przestrzenne z różnych materiałów 

• rozpoznają i nazywają zwierzęta z dżungli i z sawanny oraz 

osoby wykonujące różne zawody 

• wiedzą, co jedzą zwierzęta, nie tylko leśne 

• wypowiadają się na temat swojej rodziny, bliskich 

• wykazują szacunek dla starszych osób 

 

 

 

 

 



 

„Babcia i dziadek” 

 

Kochana Babciu, Kochany Dziadku 

dziś gdy się zbudziłam 

i oczu moich powieki uchyliłam 

promyczek miłości w serduszku zawzięcie, 

wspominał mi ciągle o Waszym święcie. 

  

Życzę Wam dużo zdrowia dobrego, 

gdyż skarbu lepszego nie znam od tego. 

Miłość ma również wielkie znaczenie, 

więc ogrom jej wielki doznacie ode mnie. 

 

Bądźcie zatem zdrowi i bardzo szczęśliwi, 

a naszej miłości niech w sercach przybywa. 

Kochać Was będę i kochać nie przestanę, 

bo wiem, że od Was to samo dostanę. 

 

PIOSENKA 

„Całusy dla Babci i Dziadka” 

 

Za oknami zima hula, 

ale babcia nas przytula, 

gdy nadchodzą chłodne noce, 

sercem grzeje nas jak kocem. 

Dziadek zawsze czas ma dla nas, 

bierze wnuki na kolana, 

czasem Ciebie, czasem mnie, 

jak to miło wiedzieć, że... 

 

 

ref.  Wiosną, latem ni jesienią, 

Babcia z Dziadkiem się nie zmienią  x2 

 

 

 

 

Śnieg za oknem ciągle sypie, 

za pół roku przyjdzie lipiec, 

ale u nas wciąż jest lato- 

Babciu, Dziadku, dzięki za 

to!!!! 

Z Wami zawsze jest 

słonecznie, 

ciepło, miło i bezpiecznie, 

więc całusy dziś Wam śle 

każdy wnuczek, bo już wie.... 

 

ref.   

 

 

 



 

Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym 

 
Dwulatek używa przeciętnie około 300-400 słów (przy czym 

jako słowo rozumiemy tu np.: am, buuu, muuu itd.), trzylatek ok. 

1000 słów, czterolatek 1500 słów, pięciolatek ponad 2000.  

 

Trzylatek posługuje się prostymi zdaniami. Mogą się w 

nich pojawiać jeszcze błędne formy gramatyczne, np. 

„Mój mama jedzie?”. Zasadniczo dziecko wykonuje 

prośby i polecenia, jeśli rozumie, o co chodzi w nich 

dorosłemu. Zadaje dużo pytań, czasami niekoniecznie po 

to, żeby uzyskać odpowiedź, często dla samej 

przyjemności pytania. Prawidłowo powinno wymawiać 

następujące głoski: a,o,e,u,i,y,ą, ę, p,m,f, w,t,d,n,ń,k,g,ch, 

j, ł.  

Zdarza się, że tzw. głoski syczące (s,z,c,dz) są 

zmiękczane. Szumiące (sz, ż, cz, dż) – podobnie lub 

wymawiane jak s, z, c, dz. Trzylatek głoskę R często 

zamienia na j lub l.  

Jeśli w wyrazie występują trudne zbitki spółgłosek, 

dziecko może którąś z nich opuszczać, ułatwiając sobie w 

ten sposób wymowę (pcham- pam, przez – szez). 

W żadnej z głosek języka polskiego nie wysuwa się języka 

przed ząbki, jeśli tak się dzieje, mamy do czynienia z 

seplenieniem międzyzębowym. Warto również wiedzieć, 

że podawanie dziecku w tym wieku smoczka czy to 

„uspokajacza” czy to butelki do picia ze smoczkiem 

będzie skutkować wadą zgryzu i koniecznością leczenia 

ortodontycznego w przyszłości.  Będzie również osłabiało 

tzw. pionizację języka, co skutkuje m.in. wadami 

artykulacyjnymi. 



 

 

Czterolatek potrafi już opowiedzieć historię, czyli 

posługuje się bardziej rozbudowanymi zdaniami. Rozumie 

wyrażenia przyimkowe (nad stołem, za szafą, w lodówce). 

Z reguły jest gadułą, tworzy własne określenia na wiele 

rzeczy czy zjawisk. Pytania, które zadaje, mogą już być 

trudniejsze. Nazywa kolory. Zdarzają mu się błędy 

gramatyczne, ale już coraz rzadziej. Jest też 

zainteresowany tym, jak coś powinno być nazwane 

prawidłowo. Jeszcze może seplenić prosto, czyli 

zamieniać żabę na zabę, ale prawidłowe głoski powoli 

zaczynają się już pojawiać w jego mowie. Podobnie dzieję 

się z głoską R, możliwe jest zastępowanie jej przez j lub 

l (kiedy jednak zamiast R pojawia się ł, nie mieści się to 

już w normie). Warto pamiętać, że nie pomaga dziecku, 

kiedy dorośli śmieją się z nieprawidłowej wymowy lub 

nakłaniają czterolatka do wymówienia trudnego słowa, np. 

rower. Takie działania dorosłych, zakładając dobrą 

intencję, przynoszą jednak odwrotny skutek w postaci 

niechęci do mówienia i zawstydzenia dziecka. Absolutnie 

nie mobilizują do pokonywania trudności. 

 
Dzieci, które uczęszczają na zajęcia logopedyczne, powinny 

regularnie podejmować ćwiczenia w domu. Wiadomo, że poprawa 

następuje w efekcie żmudnych powtórek i w tym czasie to rodzic i 

jego przekonanie co do zasadności tej pracy odgrywa tu kluczową 

rolę. Jeśli trening jest regularny, można się spodziewać dobrych 

efektów. Jeśli natomiast, jako opiekunowie dziecka, zbieramy się do 

ćwiczeń raz w tygodniu, często w przededniu zajęć z logopedą – 

nasze dziecko jeszcze długo będzie się mierzyć z wadą wymowy. 

Właściwie wnioski nasuwają się same: sukces dziecka – to nasze 

codzienne starania.  


