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CZYLI WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLAKA

DRODZY RODZICE !
Rozpoczął się rok 2015 – jak ten czas szybko mija!!!
Życzymy wszystkim, żeby ten rok był wszystkich z Malutkowa - radosny, zdrowy
i kolorowy, a dla rodziców i bliskich przede wszystkim spokojny i bez zmartwień.
Zapraszamy wszystkich do przeczytania wiadomości z naszego przedszkola – to wszystko
wydarzyło się w Malutkowie w grudniu .

Biedronki w grudniu
Grudzień to miesiąc pełen emocji w przedszkolu, szczególnie
w najmłodszej grupie, w której poznajemy wszystko od początku. Dzieci
niecierpliwie czekały na wizytę Mikołaja. Z tej okazji uczyły się wiersza
o Mikołaju, wyklejały jego postać i pisały do niego list - rysując swoje
marzenia na kartkach w kształcie skarpety. Dzień, w którym odwiedził nas
długo oczekiwany gość był pełen radości, niespodzianek i emocji. Każdy
przedszkolak po rozmowie z Mikołajem dostał paczkę. Niektóre dzieci miały problem
z przezwyciężeniem nieśmiałości by otworzyć się i porozmawiać z gościem, ale jak to zwykle
bywa, ta cudowna postać czyni cuda i ośmieli nawet najbardziej wstydliwego czy bojaźliwego
malucha. Dzieci śpiewały Mikołajowi i razem z gościem bawiły się przy muzyce. Dodatkową
atrakcją tego dnia był występ teatru Qufer z Mikołajem w roli głównej.
W toku zajęć zapoznały się z urządzeniami pomagającymi człowiekowi w różnych
pracach, szczególnie w okresie przedświątecznym. Strojąc świąteczne drzewko oglądały
dokładnie zgromadzone ozdoby choinkowe, omawiały ich wygląd oraz segregowały
wg rodzajów. Wykonały choinkę przyjaźni - odrysowywały na zielonym papierze dłonie
i po wycięciu przez panie, przyklejały na kształt choinki palcami do dołu na dużym arkuszu
papieru. Uczestnictwo w przedszkolnej wigilii, pomogło wprowadzić dzieci w uroczysty
nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy serdecznie rodzicom Martynki C., Sonii i Dawida za wykonanie
i podarowanie dzieciom karmników w celu dokarmiania ptaków w ogrodzie w okresie
zimowym. Dziękujemy również wszystkim rodzicom za ozdoby na dekorację naszej choinki
w sali.
Przepis na ciasto marchewkowe Lenki F.
Trzeba wziąć mąkę, cukier i jajka. Zetrzeć marchewkę, dużo jarzyn i wszystko razem dodać
do ciasta. Upiec i polać czekoladą. Przepis bardzo prosty, godny uwagi szczególnie
dla zapracowanych mam. Życzymy smacznego.

GRUDZIEŃ U „PSZCZÓŁEK”
W grudniu „Pszczółki” niecierpliwie czekały na przybycie Mikołaja.
Właśnie dla niego nauczyły się nowej piosenki „Co to za Mikołaj”.
Z wielkim zainteresowaniem uczestniczyły w spektaklu wystawianym
przez prawdziwych aktorów, którzy przyjechali do naszego
przedszkola. Najwięcej jednak radości sprawiły dzieciom podarunki
otrzymane od Mikołaja.
Grudzień to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci obiecały, że udekorują
choinkę, którą otrzymały od Mikołaja. Przez kilka kolejnych tygodni przygotowywały
różnego rodzaju ozdoby: łańcuchy, bombki, pierniczki gwiazdki. W prace te zaangażowali się
także rodzice dzieci. Dostarczyli wiele ciekawych materiałów jak np.; styropianowe kule
do wykonania bombek, brokat, naklejki, tasiemki. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały
w domu kartkę świąteczną na konkurs ,za co otrzymały dyplomy i drobne upominki.
Uczestniczyły też w konkursie grupowym pt.”Najpiękniejszy wystrój sali”.
W naszym przedszkolu, jak co roku odbyła się wigilia, na którą to program artystyczny
przygotowały starsze dzieci. Dzieci wszystkich grup zjadły świąteczny obiad wigilijny,
na którym to poznawały tradycyjne potrawy wigilijne. W ostatnim tygodniu grudnia zmieniła
się pora roku z jesieni na zimę i mimo jesiennej aury dzieci uczyły się wymieniać
charakterystyczne cechy zimy np.; krótki dzień, co obserwują codziennie przychodząc
do przedszkola i wracając do domu.

„ KRASNOLUDKI” W GRUDNIU
W grudniu „Krasnoludki” przygotowywały się na przyjście Mikołaja.
Z ogromnym zaangażowaniem uczyły się wierszyków i piosenek, aby jak
najlepiej zaprezentować je podczas wizyty Świętego Mikołaja. Poznały
dokładnie mikołajkowy strój, aby móc rozpoznać jego postać już z daleka.
Wiele radości dostarczyło dzieciom pisanie listu, w którym dokładnie narysowały to, co chcą
otrzymać.
Dzień, w którym Mikołaj przyszedł do przedszkola był ogromnym wydarzeniem.
Krasnoludki zaprezentowały się doskonale. Były prezenty, wspólna zabawa z Mikołajem ,
śpiewanie piosenki „Ding– dong” oraz recytacja wiersza ilustrowana ruchem „Idzie Mikołaj”.
Grudzień, to czas magiczny i zarazem bardzo pracowity. Trzeba bardzo starannie
przygotować się do Świąt, aby o niczym nie zapomnieć. Bardzo ważne są ozdoby świąteczne,
dlatego też wspólnie z rodzicami wzięliśmy udział w warsztatach plastycznych „Świąteczne
ozdoby”. Wykonaliśmy łańcuchy, choinki, aniołki z papierowych serwetek, aniołki z masy
solnej, papierowe bombki i inne ciekawe ozdoby, które rodzice wykonywali, kiedy byli
jeszcze dziećmi. Dzięki, tym własnoręcznie wykonanym cudeńkom ozdobiliśmy naszą
choinkę, która wspaniale rozbłysła światełkami w naszej sali. Potem przyszedł czas,
na rozstrzygnięcie konkursu, „Najpiękniejsza kartka świąteczna”, którą dzieci wspólnie
wykonały z rodzicami w domu. Wszystkie kartki były pięknie wykonane różnymi technikami
i w różnych wielkościach. Dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały nagrody i ciepłe
życzenia od dyrekcji „Malutkowa”.
Wigilia, która odbyła się w przedszkolu przebiegła w bardzo świątecznej atmosferze .
Wszystkie Krasnoludki były pięknie ubrane. Uroczystość wigilijną „otworzyły” Kociaki,
w cudownym przedstawieniu, w którym opowieści wigilijne przeplatały się z kolędami

i tańcami aniołów. Były wspaniałe życzenia świąteczne od Pani Dyrektor. Całość uroczystości
zamknęły „Krasnoludki” wierszykiem o „Małych kolędnikach”. Było zabawnie, ale bardzo
magicznie i świątecznie. Tego dnia obiad był również niezwykły. Na stołach królował barszcz
i krokiety z kapustą i grzybami. Na deser na stołach pojawił się świąteczny piernik.
Dopełnieniem dnia był teatrzyk ”Qufer”, który zaprezentował nam przedstawienie
o tematyce świątecznej. Wszystkim dzieciom bardzo się podobało i nagrodziły aktorów
wielkimi brawami.
Szkoda tylko, że czas Świąteczny nie trwa przez cały rok, a Mikołaj odwiedza nas tak rzadko.

Kociaki w grudniu
"Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku
idą święta, idą święta..."
Grudzień to ostatni miesiąc roku kalendarzowego pełen magii,
to czas spotkań rodzinnych. Pierwszy tydzień grudnia poświęcony
był zbliżającej się zimie. Dzieci omówiły sposób ubierania się zimą. Poznały sposoby
przygotowywania się do zimy przez wybrane gatunki zwierząt. Kociaki dowiedziały się jak
można pomóc zwierzętom przetrwać ten zimowy czas. Wiedzą, które ptaki odlatują na zimę
do ciepłych krajów i jak należy zadbać o ptaki, które pozostają w naszym kraju na zimę.
Dnia 4 grudnia odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie z Mikołajem połączone
z przedstawieniem o tematyce świątecznej. Już od rana w naszym „Malutkowie" panowała
atmosfera niecierpliwego wypatrywania Świętego Mikołaja. Gdy wreszcie w naszej sali
pojawił się długo wyczekiwany gość, na buziach wszystkich Kociaków zagościł uśmiech.
Nasz miły gość porozmawiał z dziećmi, wysłuchał
piosenek i wierszy, zatańczył
z przedszkolakami,
a nawet czarował. Każdemu rozdał wspaniałe
prezenty. Na koniec tego miłego spotkania obiecał,
że powróci do nas za rok.
Następne dwa tygodnie poświecone były
na rozmowy o Świętach Bożego Narodzenia. Dzieci
poznały różne zwyczaje i obrzędy. Kociaki
opowiadały o tym jak wyglądają przygotowania
przedświąteczne w ich domu: sprzątanie, zakupy,
gotowanie. Podczas zajęć Panie opowiadały o czekaniu na pierwszą gwiazdkę, o dzieleniu się
opłatkiem i składaniu życzeń. W świąteczny nastrój
wprowadzało dzieci wspólne
dekorowanie choinki i sali. W tym roku dzieci z naszej grupy wspólnie z rodzicami
wykonały gwiazdki, które później ozdabiały naszą choinkę. Dzieci uczyły się śpiewać
tradycyjne kolędy oraz piosenki o tematyce zimowo-świątecznej, przygotowywały
przedstawienie na Wigilię przedszkolną. Wykonywały prace plastyczne o tematyce
świątecznej.
Dnia 16 grudnia odbyła się uroczysta "Wigilia przedszkolna" podczas której
"Kociaki" wraz z Panią Dominiką, Panią Jolą i Panem Krzysiem
przedstawiły
przedszkolakom z innych grup i pracownikom przedszkola inscenizację pt "Wigilijne
nastroje". Podczas tej uroczystości został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą salę
oraz konkurs rodzinny na kartkę świąteczną. Później wszyscy brali udział w uroczystym
obiedzie przedszkolnym.
A dzień później - 17 grudnia odbyło się w naszej grupie "Spotkanie wigilijne
z rodzicami", podczas którego , dzieci przedstawiły dla swoich rodziców świąteczny program

artystyczny. Na koniec odbył się wspólny poczęstunek. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej
i świątecznej atmosferze.
W ostatnim tygodniu tego roku Kociaki rozmawiały na temat minionych świąt,
opowiadały jakie prezenty znalazły pod choinką. Rozmawiały na temat zwyczajów
związanych z pożegnaniem Starego Roku i powitaniem Nowego Roku, utrwalały sobie
nazwy dni tygodnia i miesięcy.
A z okazji rozpoczynającego się nowego 2015 roku życzymy wszystkim dzieciom i rodzicom
z naszej grupy

Do siego roku
Grudzień u Misiaków
„Misiaki” – wysłuchały wiersza M. Terlikowskiej „Paprocie tutaj rosły”
– uczestnicząc w rozmowie na temat wiersza. Lepiły dinozaury z plasteliny,
malowały na szarym papierze dinozaura. Poznały właściwości węgla
kamiennego, wykonując doświadczenie i obserwując. Dowiedziały się także
skąd wziął się węgiel?
Rozmawiały na temat opowiadania „Baśń o smoku i Krakusie”. Czytały całościowo
wyraz „Smok”. Malowały farbami plakatowymi – „smoki – dinozaury”. Uważnie słuchały
opowiadania W. Chotomskiej „Węglowa opowieść”. Oglądały przedmioty powstałe
z materiałów po chemicznej przeróbce węgla. Dzieliły wyrazy na sylaby.
„Misiaków” odwiedził Mikołaj: śpiewały piosenki o Mikołaju, tańczyły z Mikołajem.
Ozdabiały czapkę św. Mikołaja wg własnego pomysłu. Uczestniczyły w Teatrzyku „Qufer”
„Święty Mikołaj i Elf”.
Słuchały wiersz M. Szyszko „Odkurzacz” – rozmawiały na temat wiersza,
uczestniczyły w pokazie odkurzania dywanu, poznały działanie odkurzacza. Liczyły
w zakresie 6, układały obrazki od najmniejszej do największej liczby.
W zabawie dydaktycznej pt. „Co słyszę na początku nazwy obrazka”, układały obrazki
wg wzrastającej liczby sylab w ich nazwie. Rozmawiały na temat opowiadania „O żelazku
z wyobraźnią” B. Lewandowskiej. Uczestniczyły w zabawie ruchowo – naśladowczej
„Prasujemy”. Na zajęciach gimnastycznych, kształtowały prawidłową postawę oraz
sprawność fizyczną.
„Misiaki” – przygotowywały się do Świąt Bożego Narodzenia, wykonały ozdobną
choinkę z papieru z elementami przygotowanymi przez Nauczyciela oraz kartki świąteczne
z kolorowych ilustracji, samodzielnie projektując i ozdabiając, układając świąteczne życzenia.
Uczestniczyły w zajęciu otwartym z Rodzicami i ozdabiały choinkę w swojej Sali,
ususzonymi plasterkami pomarańczy oraz cukierkami słuchając przy tym polskich kolęd.
Wysłuchały świątecznego przedstawienia przygotowanego przez grupę „Kociaków” oraz
uczestniczyły we wspólnej wigilii w „Malutkowie”, śpiewały kolędy oraz dzieliły się
opłatkiem i składały sobie życzenia. Zapoznały się z tradycją składania życzeń
Noworocznych – słuchając opowiadania J. Salach „Świąteczne Życzenia”.
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