
 

 

Ogłoszenia przedszkolne 
 

2.12. (pn.) g.10.30 Teatrzyk Gong: „Pchła Szachrajka” 

 

6.12 (cz.) spotkanie ze św. Mikołajem.   

9.30   2,5 i 3– latki „Przyjaciele Maleństwa                           

i Kłapouchego” 

10.00  4 – latki „Przyjaciele Kubusia Puchatka” 

10.30  5 – latki „Przyjaciele Królika” 

11.00  6 – latki „Przyjaciele Tygryska” 

Prosimy o ubranie dzieci w mundurki 

 

Do 13.12 Przygotowujemy ozdoby na Plac Biegańskiego. 

 

10.12. (wt.) g.7.45 Roraty w naszej kaplicy. Prosimy, aby 

dzieci przyniosły lampiony. 

Prosimy, aby nie wchodzić do kaplicy w czasie Mszy Św. 

 

12.12 (cz.) g.10.30 Koncert „Wiolinki i Bemola”              

pt. „Do, re, mi, rozśpiewana ekologia” 

 

18.12. (śr.) g.15.30 Jasełka „Przyjaciele Kłapouchego                  

i Maleństwa” 

19.12 (cz.) g.15.30 Jasełka „Przyjaciele Tygryska”  

 

20.12. (pt.) WIGILIA W PRZEDSZKOLU. Prosimy, aby 

dzieci były ubrane w odświętny strój. 

g.15.00  ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIAT BOŻEGO 

NARODZENIA dla rodziców, łamanie się opłatkiem. 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nr 4. Grudzień 2019 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 

 



 

 

Drodzy Rodzice 

 

Boże Narodzenie poprzedza 

kampania reklamowa, zachęcająca do 

kupowania wymyślnych prezentów. 

Tymczasem gusty Boga są inne, a Boże 

Narodzenie obfituje w niespodzianki, 

których kulminacją jest fakt, że 

Najwyższy to małe dziecko, Słowo Boże 

jest niemowlęciem, a na powitanie 

Zbawiciela nie przybywają 

przedstawiciele ówczesnych władz, ale prości pasterze. 

Obchodzenie Bożego Narodzenia to przyjęcie na ziemi 

niespodzianek Nieba. 

                                                                                                                       

                                                Ojciec Św. Franciszek 

Kochani, 

Niech czas Adwentu, stanie się przygotowaniem do przyjęcia 

niespodzianek Nieba. Niech będzie oczekiwaniem na 

przyjęcie Największego Daru i Niespodzianki jakim jest 

Osoba Narodzonego Syna Boga, który powierza swoja 

dziecięcą kruchość i słabość naszym dłoniom i sercom. Niech 

nasze domy otwierają się na bezmiar obdarowania, które 

otrzymujemy w dzień Bożego Narodzenia.  

 

                                             Z modlitwą s. Gabriela wraz ze 

wspólnotą wychowawczą Przedszkola Sióstr Nazaretanek 

 

 

 



 

 

Przyjaciele Maleństwa i Kłapouchego w grudniu: 
• dziękują Panu Bogu za Narodziny Jezusa, za swoją rodzinę; 

• poznają czas Adwentu jako Czas Oczekiwania na Narodziny 

Jezusa; 

• wzbogacają wiedzę na temat Świętego Mikołaja oraz  

tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 

• wzbogacają wiedzę na temat wybranych zjawisk 

przyrodniczych; 

• poznają zimowe ubrania oraz rozwijają umiejętność 

dobierania stroju do pory roku  i  pogody; 

• poznają instrument perkusyjny tj. grzechotkę;. 

• poznają zasady bezpiecznej zimowej zabawy; 

• rozwijają umiejętność rozpoznawania i nazywania kolorów; 

• rozwijają umiejętność klasyfikowania oraz liczenia; 

• rozwijają słuch fonematyczny; 

• rozwijają umiejętność wypowiadania się na określony temat 

oraz umiejętność koncentracji; 

• rozwijają sprawność manualną oraz wokalną. 

 
KOLĘDA „ DZISIAJ W BETLEJEM” 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem 

Wesoła nowina 

Że Panna czysta, że Panna czysta 

Porodziła Syna 

 

Chrystus się rodzi, Nas oswobodzi 

Anieli grają, Króle witają 

Pasterze śpiewają, Bydlęta klękają 

Cuda, cuda ogłaszają 

 

Maryja Panna, Maryja Panna 

Dzieciątko piastuje 

I Józef święty, i Józef święty 

Ono pielęgnuje.   Chrystus się rodzi…. 

 

 



 

 

PIOSENKA DO ŚW.MIKOŁAJA 

 

Na łąki, na pola Biały śnieżek leci 

Już Święty Mikołaj Spieszy się do dzieci. 

 

Słychać srebrny dzwonek, A wiatr głos ten niesie 

Po łąkach, po polach, Po szerokim lesie. 

 

Czekając cierpliwie, Stańcie dookoła 

Już Święty Mikołaj Wchodzi do przedszkola. 

 

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. 

Na krzesełku w ciepłej sali 

zakolęduj z nami 

Bardzo wszyscy się cieszymy 

nie jesteśmy sami. 

 

WIERSZ : „Święta w domu” 

Świecą światła na choince,  

dom blaskiem jaśnieje. 

Święta, święta! – wielka radość 

 z narodzin Jezusa w Betlejem! 

 

 Ciasta pachną, śledź, pierogi…  

Wszystko lśni czystością.  

 

I dwanaście pysznych potraw 

podamy dziś gościom. 

 

 Wśród prezentów, śmiechu, 

gwaru  

dni spędzimy mile.  

W naszych sercach 

zachowajmy 

na długo te chwile. 

 
 

 



 

 

Zadania Przyjaciół Kubusia Puchatka w grudniu: 

 
 Opowiadają fakty z życia Świętego Mikołaja. 

 Podejmują bezinteresowne działania względem najbliższych. 

 Recytują wiersz ,,Święty Mikołaj”. 

 Śpiewają piosenkę „Już świąteczna gwiazdka świeci”  

 Opowiadają o biblijnym wydarzeniu Zwiastowania Maryi. 

 Wypowiadają się na temat przygotowań do Świąt Bożego 

Narodzenia na podstawie  posiadanej na ten temat wiedzy                         

i doświadczeń 

 Składają kartkę i wykonują kopertę techniką orgiami 

 Śpiewają tradycyjne kolędy 

 Recytują wiersze o tematyce Bożego Narodzenia 

 Dzielą  wyrazy  na sylaby. 

 Tworzą samodzielnie zagadki o wskazanej tematyce. 

 Zauważają pozytywne i negatywne cechy  postaci                               

w popularnych bajkach. 

 Porównują zbiory „na oko” i  po przeliczeniu. 

 Dostrzegają różnice na obrazku 

 

 Piosenka,, Mikołaju”   

1. Już świąteczna gwiazdka świeci  

Choineczkę mają dzieci  

Aniołeczki z nieba sypią biały lekki puch  

Ref: Mikołaju, Mikołaju na Ciebie czekamy też  

Moc prezentów nam przyniesiesz 

 o czym marze dobrze wiesz   

2. Choineczka już ubrana 

Ciepłe kluski niesie mama 

Stół świąteczny zastawiony  

Teraz życzeń moc 

Ref: Mikołaju, Mikołaju na Ciebie czekamy też  

Moc prezentów nam przyniesiesz 

 o czym marze dobrze wiesz   

 

 



 

 

Wiersz  

 

Święty  Mikołaj  

 

Przed wielu laty, w niewielkiej krainie, 

żył sobie człowiek, który do dziś słynie. 

Był on biskupem, w niebogatym mieście  

I służył Bogu całym sobą wreszcie 

 

Kim był ten kapłan ? – wszyscy pewno wiecie! 

To święty Mikołaj biegnący po świecie  

Śpieszył z prezentami od domu do domu 

Niewidzialną ręką dawał byle komu. 

 

Dzisiaj go czekamy, tu,  pełni napięcia, 

Pewni, że nie ominie żadnego dziecięcia. 

Przyjdź Mikołaju , chcemy Cię miłować  

Dobroć twoją chcemy zawsze naśladować. 

 

 Witaj Święty Mikołaju,  

wszystkie dzieci  Ciebie znają i bardzo kochają  

Usiądź sobie między nami, obdarz dzieci prezentami. 

Za nim to się stanie, przyjmij  nasze granie i śpiewanie.  

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Przyjaciel Królika w grudniu: 
 

Nazywa i wyjaśnia znaczenie wieńca adwentowego i lampionu. Wie, 

co to są roraty 

Śpiewa piosenki o tematyce adwentowej i o tematyce mikołajowej. 

Opowiada krótką historię życia św. Mikołaja. 

Wie, że ludzie naśladują dobroć św. Mikołaja przez robienie sobie 

nawzajem miłych niespodzianek. 

Określa wysokość przedmiotów / wysoki, niski/ ich grubość / gruby, 

chudy, szeroki, wąski/. 

Wymienia charakterystyczne cechy zjawisk przyrodniczych zimą/ 

oszronione drzewa, pokrywa śniegowa, zamarznięte kałuże. 

Wymienia konieczne elementy ubioru w okresie zimy. 

Wie, że świeże powietrze służy dbaniu o zdrowie człowieka. 

Zna zasady  bezpiecznego bawienia się w okresie zimowym na 

dworze. 

Wymienia kilka zwyczajów związanych z przygotowaniem do Świąt 

Bożego Narodzenia /pieczenie i przyrządzanie tradycyjnych 

potraw, strojenie choinki, porządkowanie domów/. 

Przedstawia w formie plastycznej wydarzenia związane                              

z Narodzeniem Pana Jezusa. 

Wykonuje samodzielnie ozdoby choinkowe. 

Opowiada o biblijnym wydarzeniu Narodzenia Pana Jezusa. 

Wymienia kilka zwyczajów ludowych związanych z Bożym 

Narodzeniem. 

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

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

stajenki”. 

Wykonuje różne prace plastyczne z wykorzystaniem wybranych 

przez siebie materiałów plastycznych. 

 Rozpoznaje i poprawnie nazywa kierunki w przestrzeni przy użyciu 

przymiotników/ wysoko, nisko, szeroko, wąsko. 

 

 

 

 



 

 

Pożegnanie świętego Mikołaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ 

Prośba Mikołaja 

 

Święty Mikołaj nocą wędruje 

dzwoneczkami pobrzękuje 

i cichutko podśpiewuje. 

Śpiewa o 

wszystkich dzieciach 

na całym świeci. 

O tych, które 

są wesołe w święta, 

i o tych, o których 

nikt nie pamięta. 

Zagląda do 

dziecięcych serduszek 

 

 (na mel. "Płynie Wisła") 

       

Dzięki Ci składamy, 

Mikołaju Święty (bis)  

za Twe dobre serce, 

i Twoje prezenty (bis) 

Dziś obiecujemy 

Święty Mikołaju (bis) 

Będziesz w naszych sercach 

spotkamy się w raju (bis) 

 

Teraz wszyscy razem 

z żalem Cię żegnamy (bis) 

a za roczek do nas 

znowu zapraszamy (bis) 

 I liczy 

ile ma przynieść paczuszek. 

A tych co radośnie śpiewają 

prosi: 

podziel się z tymi 

co nie mają. 

 

 



 

 

Przyjaciele Tygryska w październiku poznają: 

 
 prehistoryczne zwierzęta i rośliny występujące na Ziemi 

przed milionami lat 

 wybrane właściwości fizyczne węgla kamiennego i soli 

kamiennej 

 różne źródła energii (węgiel, ropa naftowa, energia 

słoneczna, siła wiatru, siła wody), formy ich wykorzystania. 

 stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, 

które otaczają człowieka, jest jego dziełem. 

 pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących 

zawód górnika 

 wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, <, oraz 

stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych 

 właściwości fizyczne: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, 

gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej 

 elementy pogody, części mieszkania, pomieszczeń 

przedszkolnych 

 umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań  

 rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego 

  pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni 

 określanie pogody; nazywanie zjawisk atmosferycznych 

charakterystycznych dla zimy 

 zimowe dyscypliny olimpijskie 

 ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących podczas zabaw zimowych 

 umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych 

zachowań podczas zabaw zimowych 

 kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z 

świętami (np.: Bożego Narodzenia), przejmowanych od 

pokoleń. 

 



 

 

  sposobów wyrażania własnych uczuć i odczytywania uczuć 

innych. 

 dzielenie się z ludźmi własnymi radościami i smutkami oraz 

przejawianie empatii względem innych.  

 tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, zapoznanie 

się z – przygotowywaniem uroczystej kolacji – wigilii, poznawanie 

i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych 

 wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści 

życzeń  

  nazwy dni tygodnia, dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni 

tygodnia 

 stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu, 

posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi 

 Poznanie liter L, l, Y, y, R, r 

 

 

Piosenka: 

„Zima” 

1. Taka cisza dookoła, 

tak się zmienił park i sad. 

Nocą przyszła do nas zima, 

zasypała śniegiem świat. 

Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg. 

Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg. 

2.  Patrz, śnieżynki tańczą walca 

i wirują z wiatrem w takt. 

Wznoszą się wysoko w górę. 

Niech ten taniec długo trwa. 

Ref.: Pada śnieg… 

3.  Jest tak pięknie, tak jak w bajce, 

jakby ktoś odmienił świat. 

Jakby czarodziejską różdżką 

zmienił wszystko wokół nas. 

Ref.: Pada śnieg… 

 

 

 



 

 

Wiersz:  

 

„Tydzień” 

„Tydzień dzieci miał siedmioro: 

"Niech się tutaj wszystkie zbiorą!" 

 

Ale przecież nie tak łatwo 

Radzić sobie z liczną dziatwą: 

 

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku, 

 

Wtorek środę wziął pod brodę: 

"Chodźmy sitkiem czerpać wodę." 

 

Czwartek w górze igłą grzebie 

I zaszywa dziury w niebie. 

 

Chcieli pracę skończyć w piątek, 

A to ledwie był początek. 

 

Zamyśliła się sobota: 

"Toż dopiero jest robota!" 

 

Poszli razem do niedzieli, 

Tam porządnie odpoczęli. 

 

Tydzień drapie się w przedziałek: 

"No a gdzie jest poniedziałek?" 

 

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku - 

I tak dalej...Tydzień” 

 

 


