przedszkolne
nowinki dla całej
rodzinki

Nr 4. Grudzień

"Przeżywać Boże Narodzenie to dać się
wstrząsnąć Jego zaskakującą nowością.
Obchodzenie Bożego Narodzenia to
przyjęcie na ziemi niespodzianek Nieba.
Nie zeświecczajmy Bożego Narodzenia!
Nie zapominajmy o Tym, którego
świętujemy, jak wtedy, kiedy «przyszło do
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli»
(J 1,11)".
Ojciec Św. Franciszek
Kochani,
Życzymy przeżywanego w pokoju i zdrowiu przyjścia
Jezusa do naszych serc i naszych rodzin. Niech nikt i nic nie
zabierze nam radości ze świętowania Bożego Narodzenia.
Niech doświadczenie piękna i łaski czasu, w którym Słowo
staje się Ciałem i zamieszkuje razem z nami, przedłuży się na
każdy dzień nadchodzącego Nowego Roku, a błogosławieństwo
Emmanuela
i opieka Maryi – Matki Słowa towarzyszy każdej rodzinie
i wszystkim, których spotykamy na swojej drodze.

z modlitwą
s.Gabriela
ze wspólnotą
wychowawczą
Przedszkola Sióstr
Nazaretanek

Ogłoszenia przedszkolne
4.12. (pt.) od 9.30 Spotkania ze Św. Mikołajem (każda grupa w swojej sali)
9.12 (śr.) g.10.00 Msza Św. w intencji : O dobre przygotowanie na przyjście
Jezusa dla rodzin przedszkolaków oraz wspólnoty wychowawczej
przedszkola
22.12 (wt.) WIGILIA W PRZEDSZKOLU. Prosimy, aby dzieci były ubrane
w odświętny strój.
Jasełka, które zostaną przygotowane przez dzieci, będą nagrane
i przekazane rodzinom.
Zachęcamy do wzięcia udziału:
XIII Konkurs na Wieczernikową Choinkę – INNY NIŻ ZWYKLE
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli
i ośrodków szkolno-wychowawczych regionu częstochowskiego.
JUBILEUSZOWY ROK ZAKONU PAULINÓW- 750.rocznica śmierci
założyciela bł. Euzebiusza
Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie ozdoby choinkowej
nawiązującej do Jubileuszu Zakonu Paulinów - 750.rocznicy śmierci
założyciela bł. Euzebiusza (może być nawiązanie do posługi „białych
mnichów” np. na Jasnej Górze, do ich historii, do patriarchy św. Pawła
Pierwszego Pustelnika, postaci bł. Euzebiusza itp.)
W związku z pandemią szkoły nie przygotowują ozdób do udekorowania
całego świątecznego drzewka a jedynie jedną ozdobę (wybraną w
wewnątrzszkolnym konkursie) wykonaną w domu samodzielnie przez ucznia
lub wspólnie z rodziną.
Więcej szczegółów na iPrzedszkole

Przyjaciele Kłapouchego 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.
❖ Wydarzenie Zwiastowania
❖ 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:
„Drogi Mikołaju”
1. Jadą wielkie sanie
po gwieździstym niebie,
a w nich worek z prezentami
dla mnie i dla ciebie.
2. Siedzą w worku lale,
misie i zające.
Trzeba zawieźć je do dzieci,
zanim wstanie słońce
3. Biegną renifery
Lecą skry spod kopyt
Bo Mikołaj bardzo dużo
dzisiaj ma roboty.
4. Drogi Mikołaju
chciałbym ci przypomnieć,
żebyś czasem w tym pośpiechu
nie zapomniał o mnie.
Wiersz: „Święty z niespodziankami”
Idzie dobry święty ,
Uśmiecha się w koło,
Grzecznym dzieciom biją
serduszka wesoło.
Niesie w dużym worku
Słodyczy bez liku,
Pełno dzisiaj wszędzie
Radości i krzyku.
Święty bardzo kocha
Wszystkie swoje dzieci,
A na te niegrzeczne
Niech rózga nie zleci.

Przyjaciele Kubusia Puchatka 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,

•
•

poznają nową wartość „cierpliwość”;
poznają zjawiska zwiastujące nadejście zimy;
poznają strukturę utworu muzycznego (piosenki);
poznają sposoby ochrony przed zimnem;
poznają ptaki pozostające w naszym kraju na zimę;
poznają pojęcie „dobroczynność” na podstawie różnych
przykładów;
wzbogacają wiedzę na temat czynności związanych
z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia;
wzbogacają wiedzę przyrodniczą;
rozwijają umiejętność rozpoznawania drzew iglastych i ich
szyszek,
poznają wybrane kolędy ;
poznają role światła w życiu człowieka i nazwy różnych
urządzeń wytwarzających światło,
poznają sposoby mierzenia różnych przedmiotów;
rozwijają umiejętność klasyfikowania oraz liczenia;

•

rozwijają słuch fonematyczny;

•

rozwijają umiejętność wypowiadania się na określony temat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oraz umiejętność koncentracji;
•

rozwijają sprawność manualną;
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

PIOSENKA DO ŚW.MIKOŁAJA
Ref. Święty Mikołaj zbliża się,
już słychać dzwonki sań,
Święty Mikołaj zbliża się,
prezenty wszystkim da./2x
1.

Mleczna drogą, ciemnym niebem.
Jedzie do mnie i do Ciebie.
Renifery ciągną sanie, a Mikołaj woła na nie:
Ho , ho , ho , ho, ho, ho…
śpieszcie się, bo minie noc !/2x
2. Gwiazdy tańczą gwiezdny taniec,
księżyc ziewa już zaspany.
Renifery ciągną sanie, a Mikołaj woła na nie:
Ho , ho , ho , ho, ho, ho,
śpieszcie się, bo minie noc! /2x

WIERSZ:
Wieczór Wigilijny ( fragment)
Tadeusz Kubiak
Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła na noc.
Na talerzach kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice,
już złożyli wszystkim
moc serdecznych życzeń.

WIERSZ:
Zawierucha
Stefania Szuchowa
Uciekała gwiazdeczka śniegowa,
bo się chciała przed wichurą schować.
Była wątła, maleńka i cicha,
a ten wicher ją ciągle popychał.
Gdy na chwilę usiadła na daszku,
to ją porwał i zaniósł do lasku…
- Skończże, wichrze, te szalone figle,
daj odpocząć na świerkowej igle!
Nie porywaj mnie, wichrze, nie miotaj,
ja chcę sobie troszkę pomigotać…
Ale wicher gwiazdki nie słucha.
Hej, gwiazdeczko, tańcz, bo zawierucha!

Przyjaciele Królika w grudniu:
Poszerzają swoją wiedzę na temat Bożego Narodzenia
Przygotowują świąteczne ozdoby
Śpiewają kolędy i tworzą do nich akompaniament
Odróżniają kolędy od innych utworów muzyczno-wokalnych
Utrwalają wiedzę dotyczącą zwyczajów świątecznych
Poprawnie układają życzenia okolicznościowe
Przygotowują świąteczny prezent
Budują krótkie wypowiedzi na temat rodziny
Dostrzegają, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania,
przejawiają w stosunku do nich życzliwość i troskę
Rysują sylwetę choinki
Tworzą prace plastyczne za pomocą różnorodnych technik
Rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność
Dodają w zakresie 10
Tworzą wyrazy do podanej sylaby
Odczytują krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter
Odnajdują i podkreślają wszystkie litery ,,d”
Rozpoznają części ciała oraz strony prawą i lewą
Mierzą odległości
Uczestniczą w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
Zachowują zasady bezpieczeństwa podczas spaceru
Uczestniczą w zabawach integracyjnych
Samodzielnie ubierają się i przebierają
Współdziałają w zespole rówieśników
Piosenka
,,Kochany Mikołaj”
Kochany Mikołaj czapkę ma czerwoną,
Zniszczone kalosze, brodę oszronioną.
Niesie ciężki worek prezentów wspaniałych,
Chce, by wszystkie dzieci dziś się uśmiechały.

Żył on bardzo dawno i w odległym kraju,
A przecież do dzisiaj o nim pamiętają.
Dobry był dla ludzi, co miał, to rozdawał,
Nocą biednym dzieciom prezenty zostawiał.
Każde dziecko może żyć tak jak Mikołaj,
Jeśli tylko Boga kocha, ile zdoła,
Gdy tym, co posiada, podzielić się umie,
Gdy chętnie pożycza i innych rozumie.
Wiersz
„Wieczór wigilijny” Z. Kunstman
Zapachniała choinka,
na niej błyszczą gwiazdeczki,
leży biały opłatek,
jak Pan Jezus w żłóbeczku.
Wieczór cichy, grudniowy wszystkie dzieci się cieszą,
gdy się Chrystus narodzi,
do kościoła pospieszą.
A w kościele stajenka,
pastuszkowie i granie,
aby było przyjemnie
spać Dzieciątku na sianie.
Nasz maleńki Pan Jezus
gdy się ze snu obudzi,
uśmiechnie się serdecznie
do wszystkich na świecie ludzi.

Przyjaciele Tygryska w grudniu:
poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na
Ziemi przed milionami lat
· poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego
i soli kamiennej
· poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia
słoneczna, siła wiatru, siła wody), form 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
· utrwalanie wiedzy na temat kopalni
· wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, <, oraz stosowanie
ich w sytuacjach zadaniowych
· poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody,
powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
· nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń
przedszkolnych
· umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań
· rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego
·
pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
· określanie pogody; nazywanie zjawisk atmosferycznych
charakterystycznych dla zimy
· poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich
· 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, Wielkanocy),
przejmowanych od pokoleń.
· sposobów wyrażania własnych uczuć i odczytywania uczuć innych.
· dzielenie się z ludźmi własnymi radościami i smutkami oraz
przejawianie empatii względem innych.

· poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
zapoznanie się z – przygotowywaniem uroczystej kolacji –
wigilii, poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw
wigilijnych
· wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń
oraz treści życzeń
· poznawanie nazw 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:
„Płatki śniegu”
Płatki śniegu jak białe Anioły
Opadają wolniutko na ziemię
Wszystkie dzieci spragnione dobroci
Mają ciche grudniowe marzenia
My pragniemy by Św. Mikołaj
Przybył do nas w asyście aniołów
By przytulił
I nas obdarował
By pocieszył gdy trzeba i pomógł
Dajesz nam tak wiele
Jesteś przyjacielem
Mikołaju!
/2x
Przytuleni do okien tęsknimy
Do poduszki chowamy życzenia
Płatki śniegu cierpliwie liczymy

Aż się spełnia dziecięce pragnienia
My pragniemy by Św. Mikołaj
Przybył do nas w asyście aniołów
By przytulił
I nas obdarował
By pocieszył gdy trzeba i pomógł
Dajesz nam tak wiele
Jesteś przyjacielem
Mikołaju!
Wiersz:
„Szczypawka”
Czy wiesz, że zima jest jak szczypawka?
Myk! Za kołnierzyk, hop! Do rękawka.
Ugryzie w nochal, poszczypie w uszko,
buzie przyprószy śnieżną poduszką.
Maluje wszystkim piękne rumieńce,
na sankach jeździ w białej sukience,
wciąż lepi śnieżki, grube bałwanki,
kotom na wąsach wiesza firanki.
W zimie królują kulig i sanki,
orły na śniegu, w zaspach hulanki,
ale nim serca ogrzeją święta,
ubierz się ciepło i zapamiętaj:
kurtka i szalik,
dwie rękawiczki,
grube skarpety,
sweter nordycki,
buty z kożuszkiem,
z polaru czapka
i nie uszczypnie zima szczypawka!

