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„Nowy Rok”  

O północy w każdym domu, 

Jak zwyczaje nakazują. 

Stary rok żegnają wszyscy, 

A nowego oczekują. 

Już petardy odpalają 

I muzyka głośno gra. 

Już życzenia swe składają, 

Życząc wciąż dobrego dnia. 

Nowy Rok przychodzi nocą, 

Idzie zawsze równym krokiem. 

My corocznie go witamy 

I tak mija rok za rokiem. 

Każdy z nas jest o rok starszy, 

O rok starsze są wspomnienia. 

I natura o rok starsza, 

O rok starsza nasza Ziemia.  
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Drodzy Rodzice!  

    Witamy w naszej gazetce przedszkolnej po raz pierwszy                                                                                                         

w tym roku szkolnym. Zachęcamy wszystkich do czytania, 

zgłaszania propozycji oraz uwag dotyczących treści. 

Szczególnie miło witamy wśród czytelników osoby, które 

przyszły do naszego przedszkola po raz pierwszy.  

 

    Serdecznie witamy naszych stałych czytelników                              

w Nowym Roku 2016, a tym samym życzymy wielu 

sukcesów i pomyślności. 

   Oto jesteśmy na półmetku roku szkolnego. Państwa 

dzieci rosną i rozwijają się wspaniale. Widać to doskonale 

podczas zajęć przedszkolnych, ale także podczas 

różnych uroczystości, w których dzieci miały możliwość 

uczestniczenia. 

 

   Przed nami najbardziej mroźne miesiące w roku, 

a także ferie zimowe. Mamy nadzieję, że w tym roku zima 

nam dopisze, będziemy mogli ulepić bałwana, robić 

aniołki na śniegu oraz jeździć na sankach. 
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Co słychać w naszym przedszkolu… 

 

 Od momentu rozpoczęcia roku szkolnego w naszym przedszkolu 

dużo się działo. Odbył się  spektakl teatralny w wykonaniu rodziców: 

„Mikołajkowa przemiana” z okazji przybycia do naszego przedszkola 

wspaniałego Gościa jakim był Święty Mikołaj. Zabawa integracyjna dla 

dzieci przy współpracy przy współpracy Gminnego Centrum Kultury, 

Sportu i Promocji Gminy Pleśna. 

 Ponadto odwiedził nas magik, który mnożył banknoty, dzielił 

sznurek, niezauważalnie wiązał chusteczki i zmieniał ich kolory.                         

W pustym pudełku  nagle pojawiały się pęki kolorowych kwiatów, gazety, 

a nawet króliki. Wszystkie przedszkolaki były zachwycone tymi 

sztuczkami i nie mogły dociec, jak to robi nasz iluzjonista. Odwiedzili 

nas policjanci, którzy uczulali na zagrożenia, które mogą nas spotkać 

wszędzie: na spacerze, ulicy, a nawet w domu. 

       Poznaliśmy także różne zawody wykonywane przez rodziców 

naszych przedszkolaków, m. in. spotkaliśmy się z przyrodnikiem – 

Panią Dagmarą  Klimczak -  mamą Alicji z grupy zuchów, która pracuje 

w  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Gość 

przybliżył nam niektóre gatunki zwierząt. Pokazał, które zwierzęta 

objęte są ochroną i  w jaki sposób należy dbać o przyrodę. Poznaliśmy 

także bliżej zawód listonosza. Zawód ten przybliżył nam tata naszych 

dwóch przedszkolaków – Laury z grupy starszaków i  Nikodema                      

z grupy zuchów – Pan Włodzimierz Kajmowicz. Pan listonosz przyszedł  

ze specjalną misją ;) – rozdał dzieciom koperty żeby mogły wysłać 

listy do Świętego Mikołaja.   

      Spotkaliśmy się również z Panią Elżbietą Bednarczyk. Spotkanie 

zorganizowane zostało przy współpracy Biblioteki Publicznej                                

w Pleśnej. Autorka znana jest głównie z utworów dla dzieci takich jak: 

„Kłótnie w tornistrze”; „Zimowa przygoda królika”; „Figlarne myszki” 

czy “Chciwy niedźwiadek”. W swoim dorobku posiada także prozę dla 

dorosłych: ,,Odrodzenie duszy; czy ,,Dar życia”. Po spotkaniu                           
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z pisarką  dzieci  miały możliwość nabycia książki „Kłótnia w 

tornistrze" wraz z imienną dedykacją i autografem. 

 

Tropimy jesień 
Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy imprezą 

integracyjną w ogrodzie przedszkolnym. Pogoda, 

wcześniej zamówiona dopisała - świeciło piękne słońce, 

a po niebie płynęły pierzaste chmurki. Na nasze 

jesienne powitanie przybył sam Krasnal Hałabała, 

który razem z innymi zwierzętami szukał Pani Jesieni.  

Całe szczęście, że dzieci z przedszkola mu pomogły. 

Poszukiwania  rozpoczęły wspólną zabawę. Podchody w 

ogrodzie, zabawy tropiące, czy trudne pytania 

zadawane przez Panie. Dowiedzieliśmy się m.in. tego, 

kto mieszka w lesie i po czym rozpoznać, że jesień już 

nadeszła.  

Na koniec dzieci zjadły pyszne kiełbaski i inne 

smakołyki, które znikały z prędkością światła po takich 

przeżyciach, prawda? 
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Zgaduj- zgadula 

 

 

Turniej 

1. Co jest groźniejsze dla ptaków zimą- głód czy pragnienie? 

2. Czy  wiewiórka, borsuk i niedźwiedź przesypiają całą zimę? 

3. Które zwierzęta przesypiają całą zimę? 

4. Dlaczego sadź jest groźna dla ptaków? 

5. Które ptaki dłużej śpią zimą- dzienne czy też nocne? 

6. Które drzewo iglaste traci na zimę swoje igły? 
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Warto wiedzieć 

 

 

Nauczyciele realizują własne                   
programy autorskie: 

Innowacja pedagogiczna w przedszkolu                         
" Sami gotujemy i przysmaki  

Małopolski poznajemy" 

Program autorski „            ” 
 

Oferta zajęć prowadzonych                      
w przedszkolu zapewnia                    

realizację podstawy programowej, 
a także jest poszerzona o nowatorskie 

rozwiązania programowe                         
i metodyczne. Nowoczesne metody 

pracy, a także sposoby postępowania 
terapeutycznego, które mają zapewnić 

dzieciom osiąganie sukcesów 
rozwojowych. 
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Kadra pedagogiczna przedszkola 
umożliwia dzieciom rozwój 

zainteresowań m.in. artystycznych, 
czytelniczych,                         

przyrodniczych, oraz wspomaga 
rozwój talentów dzieci                            

poprzez prowadzenie różnego rodzaju 
kółek zainteresowań, m. in.:  

KÓŁKO MUZYCZNO - TEATRALNE, 
KÓŁKO                                  

PLASTYCZNE Z ELEMENTAMI 
MATEMATYKI, KÓŁKO EKOLOGICZNE 
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Poczytaj swojemu dziecku…  

 

 

Bajka o odważnej pszczole 
Pewnego dnia Michał wyszedł z tatą na podwórko. 

Tata siedział na ławce i czytał gazetę, a chłopczyk bawił  się w piasku. Nagle 

Michał zobaczył pszczołę i zaczął rozpaczliwie krzyczeć, tata zerwał się, 

podbiegł do synka. 

– Ona chce mnie ugryźć! Boję się jej! – krzyczał malec. 

– Znam pewną historię – powiedział tata. Wziął chłopca za rękę, posadził na 

kolana i zaczął opowiadać. 

  Dawno, dawno temu małe pasiaste owady ze skrzydełkami były bezbronne, 

miały skrzydełka, tak jak motyle, ale nie  posiadały żądeł. Cały czas ciężko 

pracowały. Latały do  kwiatków, zbierały nektar i robiły z nich miód. Zbiory 

miały być pożywieniem dla wszystkich pszczółek na długie, zimowe dni. 

Pracowite pszczoły zbierały miodek, składały go w ulu i  ciągle starały się 

powiększać zapasy, ani chwili nie odpoczywały. W tym czasie ludzie 

mieszkający niedaleko pszczół odkryli słodką tajemnice owadów i urządzali na 

pszczele ule złodziejskie napady. Biedne, bezradne pszczoły nie mogły się 

obronić, ciągle traciły swoje zapasy i nie miały nic do jedzenia na nadchodzącą 

zimę. Pszczele dzieci płakały z głodu. Płacz poruszył serce małej, wrażliwej 

pszczółki imieniem Tina, która postanowiła udać się do Królowej i walczyć w 

imieniu wszystkich pszczół. Zaproponowała Królowej przygotowanie obrony 

ula. Jednak Królowa wiedziała, że pszczoły w tej walce są z góry przegrane, bo 

nie mają broni, która pozwoliłaby im wygrać. Tina była zrozpaczona: 

– To nie ma żadnego wyjścia?! Musimy się poddać?! – wykrzyknęła. 

– Jest jedno wyjście. Daleko stąd, na końcu świata mieszka Królowa Przyrody. 

Do niej należy się udać i prosić o pomoc, ale ty jesteś malutka, słaba, nie dasz 

sobie rady, tam nikomu nie udało się dotrzeć. Nie wyruszaj, nie chcę, żeby 

ciebie spotkał taki sam los! – powiedziała Królowa Pszczół. 

– Ależ królowo, muszę wyruszyć w drogę, inaczej wszyscy zginiemy! – 

odpowiedziała odważna pszczółka. 

Następnego dnia pszczółka wyruszyła w podróż, przemierzała każdego dnia 

wiele kilometrów, unikała wielu niebezpieczeństw. Odpoczywała tylko przez 
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chwilę, bo wiedziała, że musi zdążyć przed zimą. Po kilku miesiącach ciężkiej 

podróży dotarła do Królowej Przyrody i poprosiła ją o pomoc. Dobra Królowa 

ulitowała się nad pszczółkami i postanowiła dać im czarodziejską różdżkę, po 

dotknięciu której każda pszczółka otrzymywała  żądło do obrony, ale 

powiedziała Tinie: 

– Przekaż pszczółkom, że tego żądła będą mogły użyć tylko w obronie i tylko 

raz. Po jego użyciu pszczółka straci życie. Wybierzcie ze wszystkich pszczół te, 

które są odważne, nazwijcie je żołnierzami, niech one bronią ula, gdy inne 

pszczółki będą pracować. Od tego czasu każda ciężko pracująca pszczółka miała 

broń, ale pamiętając przestrogę Królowej Przyrody, mogła go użyć tylko w 

obronie To pomogło pszczółkom obronić swoje zapasy przed  ludźmi... 

– Dobrze, że mi opowiedziałeś o Tinie, już się jej nie boję, już teraz wiem, że 

ona mi nie chce zrobić krzywdy, tylko się broni – powiedział Michał. 

– Zobacz, ona tam jeszcze jest, nie może wydostać się z piaskownicy, podaj jej 

patyk – zawołał tata. I chłopiec podał patyk. Pszczółka wspięła się na niego 

i odfrunęła. 

– Leć, Tina, do pszczółek i powiedz im, że się już ich nie boję i nie zrobię im 

krzywdy – wołał chłopiec za odlatującą pszczołą. 

      Tak to mały chłopiec zrozumiał, że pszczółka nie jest wrogiem ludzi i nie 

trzeba się jej bać. 
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Czytamy z Mamą i Tatą: 

 

 

Nie wiedziały białe  

Gdy padały rankiem, 

Że na ziemi będą wkrótce 

Wesołym . 

Nie wiedziało  małe, 

Gdy spokojnie spało, 

Że za wszystkie drzewa 

Śniegiem zasypało. 

Nie wiedziały śnieżki, 

Że będą kulami 

A z nich biały  

Z czarnymi oczami. 

Śmieją się wokoło 
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 duże, małe, 

a  myśli: 

„Ja też nie wiedziałem!” 

 

 
 

Kącik młodego             

                                        kucharza! 

 

Pyszne szyszki: 

 
Ulep górę szyszek, których nie powstydziłyby się wiewiórki! 

Przygotuj:  

 ½ kg krówek ciągutek; 

 ok. 25 dag masła; 
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 2 łyżki kakao; 
 

Sposób wykonania: 

 Garnek postaw na ogniu i stale mieszając, rozpuść masło i 

krówki. Zdejmij garnek z ognia, pozwól masie lekko wystygnąć. 

 Do masy wsyp około 1½ opakowania dmuchanego ryżu i całość 

wymieszaj. 

 Posmaruj dłonie odrobiną masła i formuj szyszki! 

 
 

 

 

Ciasteczka migdałowe z morelowo-

dyniowym nadzieniem 

Składniki: 

-100 g miękkiego masła, 

-20 g syropu z agawy, 

-50 g mielonych migdałów, 

-150 g mąki orkiszowej, 

-konfitura morelowo-dyniowa. 

Masło utrzeć z syropem z agawy i migdałami. Dodać mąkę i wyrobić jednolite ciasto. 

Z ciasta urywać kawałeczki i formować kuleczki. Następnie każdą lekko spłaszczyć, 

zrobić wgłębienie i wypełnić je konfiturą. Piec około 15 minut w temperaturze 180˚C 

 

SMACZNEGO !! 
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Dzieci i rybki głos jednak 

mają, 

czyli wierszyki łamiące języki! 

 

„Zima” 

M. Strzałkowska 
Jesień hen, już odpłynęła. 

Grudzień rzeki w lodach trzyma… 

Czas się wybrać na wycieczkę! 

Przewodnikiem będzie zima. 

 

-Ćwir! Ćwir! Ćwir! Ćwierkają wróble, 

drą się sroki, jemiołuszki 

i szybują do karmnika 

na nasiona i okruszki. 

 

Skrzyp! Skrzyp! Skrzypi śnieg zmrożony, 

chrzęst, chrzęst, chrzęści pod butami, 

skrzypi, trzeszczy, szczęka, stęka, 

Zgrzyt! Zgrzyt! Zgrzyta pod nogami! 

 

Oj, mróz dał wam się we znaki! 

Chyba macie dość zwiedzania! 

Czas się ogrzać w ciepłym domu 

Trudno, nadszedł czas rozstania! 
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Z Logopedą za pan brat, 

czyli ćwiczenia języka na przewodnika 

 

 
 
Zabawa słuchowo- ruchowa „Drzewa” 

Dziecko wyobraża sobie, że jest drzewem, którego gałęzie poruszają się na 

wietrze. Naśladuje szum wiatru. W tym samym czasie mama lub tata gra na 

jakimś instrumencie. Zgodnie z jego natężeniem dziecko „szumi” raz głośniej, raz 

ciszej. Gdy instrument cichnie, milknie i dziecko. Należy oddychać nosem- 

wypuszczać powietrze ustami. 

 

Zabawa oddechowa „Śniegowe gwiazdki”. 

Mama lub Tata daje dziecku papierową śnieżynkę (może być wacik), zawieszoną 

na nitce. Zadanie polega na tym, żeby nabrać nosem powietrze i dmuchać na 

śnieżynkę aby jak najdłużej była odchylona od pionu. Można zdmuchiwać również 

śnieżynki z dłoni lub z blatu stołu. 

 

Zabawa słuchowa „Co tak szeleści?” 

Dziecko wyobraża sobie, że wieje wiatr. W tym czasie Mama lub Tata 

demonstruje odgłosy różnych szeleszczących rodzajów materiałów (folia, karton, 

celofan, papier, itp.) Dziecko zapamiętuje dźwięki, zamyka oczy i zgaduje, co 

teraz szeleści. 
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“Świat jest wielkim lustrem. Odbija do Ciebie to, kim jesteś. Jeśli jesteś kochający, 

przyjacielski, pomocny – świat okaże się kochający i przyjacielski i pomocny dla Ciebie. Świat 

jest tym, kim Ty jesteś.” 

-Thomas Dreier 

 

 

Jak pomóc dziecku uwierzyć we własne siły?  

Bunt u dziecka występuje przez wiele lat, a poczucie własnej wartości nie 

przychodzi wraz  z narodzinami. Dlatego my, rodzice możemy mu w tym jakoś 

pomoc.  

 

Najważniejsza jest akceptacja… W naszej kulturze zwykło się źle myśleć i mówić o 

akceptowaniu samego siebie. Z jednej strony wiemy, że należy "miłować siebie 

samego", z drugiej jednak uważamy, że ten, kto siebie lubi, to sobek i egoista. 

Powstrzymujemy się więc przed chwaleniem dzieci i niechętnie słuchamy, kiedy one 

siebie chwalą. Tymczasem akceptacja siebie to fundament, na którym mały człowiek 

może budować swój charakter, sposób myślenia i kontakty z innymi rówieśnikami. 

Dziecko, które akceptuje siebie, potrafi o siebie dbać i dobrze o sobie myśli, nie 

porównuje się z innymi i nie zadręcza się tym, że inni są w różnych rzeczach lepsi. Ale 

skąd się to bierze? Otóż dzieci akceptują siebie, jeśli czują, że są kochane przez 

najbliższych. 

 

Akceptacja powoduje, że dziecko: 

- potrafią się koncentrować na zadaniu, tak by mieć z niego dużą satysfakcję; 

- nie tracą czasu na rozpamiętywanie własnych błędów i porażek; 

- lubią robić to, co im sprawia przyjemność. 

- lubią, kiedy się nimi opiekujemy, i uczą się od nas, jak to robić; 

- czują się dumne ze swoich osiągnięć; 

- nie czują się winne, kiedy muszą o coś poprosić; 
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- nie manipulują otoczeniem, aby coś otrzymać; 

 

Bardzo cenne jest również zrozumienie… Dzieci pewne siebie rozumieją, co się z 

nimi dzieje. Nie przerażają ich gwałtowne emocje, jakie mogą je ogarnąć (np. złość 

czy smutek). Wiedzą, że każde uczucie jest czymś naturalnym, choć nie każde musi 

natychmiast znaleźć swój wyraz. Rozumienie siebie kształtuje się wtedy, kiedy 

dziecko jest rozumiane przez najbliższych, którzy potrafią odczytać jego zachowanie 

jako pewne komunikaty. Kiedy na przykład dwuletni chłopczyk po trzygodzinnym 

spacerze rzuca się w parku na ziemię  i zaczyna krzyczeć do mamy, że jej nienawidzi, 

to ona wie, że jest po prostu skrajnie zmęczony. Uczymy też dzieci poznawać 

 i rozumieć siebie, jeśli rozmawiamy z nimi o tym, co się z nimi dzieje.   

 

Zrozumienie powoduje, że dziecko: 

- rosną z poczuciem, że są kimś niepowtarzalnym; 

- rozwijają swoją hierarchię wartości, nie żyją w 

lęku, jak zostanie ocenione to, co zrobią; 

- znają swoje mocne strony; 

- znają swoje słabe strony, ale nie uważają ich za 

koniec świata; 

- nie boją się krytyki, słuchają tego, co inni mówią 

na ich temat; 

- potrafią przyjmować pomoc. 

 

Praktyka, również ma o ogromny wpływ na poczucie wartości. Dziecko widzi, że 

wczoraj jeszcze czegoś nie umiało, a dziś już potrafi. Możemy mu pomóc w 

sytuacjach, w których poczuje, że zrobiło coś samo, że dokonało czegoś konkretnego. 

Nic, żadna pochwała nie zastąpi satysfakcji, jaką daje samodzielnie zrobione 

śniadanie, ludek ulepiony własnoręcznie z modeliny czy rozwiązane bez niczyjej 

pomocy zadanie. Poczucie wartości buduje się przez lata, w miarę jak dziecko rośnie, 

staje się coraz silniejsze fizycznie i psychicznie i dojrzewa do zdobywania coraz to 

nowych umiejętności, które sprzyjają jego samodzielności. 
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Samodzielność powoduje, że dziecko: 

- chętnie służą pomocą innym; 

- tolerują nawet żmudną drogę do atrakcyjnego celu; 

- potrafią podejmować decyzje 

- czerpią przyjemność z robienia czegoś samemu; 

- stawiają sobie konkretne cele i starają się je osiągać; 

- mają dużo energii i entuzjazmu; 

- wiedzą, że mogą na sobie polegać.  

             Ostatnią i równie ważna cechą jest optymizm. Dzieci, które są pewne siebie, 

widzą przyszłość raczej w jasnych barwach. Dzięki temu mają wokół siebie wielu 

kompanów - miło jest przebywać w towarzystwie kogoś, kto jest zadowolony z życia. 

Optymizmu można się nauczyć - sporo zależy od atmosfery w rodzinnym domu. Jeśli 

dziecko na co dzień słyszy wyłącznie narzekania i utyskiwania, może mu być trudno 

pielęgnować pogodę ducha. 

          Optymizm powoduje, że dziecko: 

- uważają, że ogólnie rzecz biorąc, świat idzie ku lepszemu; 

- nie tracą energii na martwienie się tym, co może się zdarzyć; 

- lubią marzyć o swojej dobrej przyszłości. 

- nie są podejrzliwe, widzą w innych ludziach głównie to, co dobre; 

- lubią się uczyć; 

- wierzą, że większość problemów znajduje swoje rozwiązanie.  
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Nowy Rok zaczyna się od karnawału. W 
naszym przedszkolu coroczny bal 

przebierańców odbędzie się 12 stycznia 
2016roku! Prosimy rodziców o zapewnienie 

dzieciom przebrania! 

 
       Karnawał ma bardzo długą tradycję. Dawno temu w tym czasie 
odprawiano w Europie obrzędy magiczne, mające spowodować odejście 
zimy. Wierzono, że dzięki radosnej zabawie i tańcom  
ziemia wyda bogatsze plony, a w lasach i rzekach będzie więcej 
zwierząt. Tańce, które wtedy wykonywano, miały magiczną moc,                       
a każdy ruch i gest swoje znaczenie. Tancerze wirując w prawo 
wyobrażali wędrówkę słońca po niebie. Obroty w lewo poświęcone były 
księżycowi. Tak wysoko, jak skakano w tańcu, miały rosnąć zboża. Co 
roku, na całym świecie, w ciągu ostatnich dni przed wielkim postem ludzi 
ogarnia szaleństwo. W małych wioskach i dużych miastach urządzają 
huczne zabawy. Najsłynniejsze korowody przebierańców przechodzą 
przez ulice Nowego Orleanu, Nicei, Kolonii. W Wenecji odbywa się 
słynny pochód masek. Najbarwniejszy karnawał odbywa się w 
brazylijskim mieście Rio de Janeiro. Biorą w nim udział miliony ludzi. 
Wśród ogłuszającej muzyki tłumy biednych i bogatych tańczą od rana do 
rana. Nic dziwnego, że co roku w okresie karnawału hotele w Rio  

de Janeiro pękają w szwach od turystów, chcących uczestniczyć w 
najwspanialszym widowisku świata! 
 



 21 

Serdecznie zapraszamy 

przyszłe przedszkolaki, 

 które będą uczęszczały do naszego 
 przedszkola 

na 

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ, 

która odbędzie się 14.01.2016 roku 

( czwartek) w godz.  

16.00- 18.00 ) 
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Pół godzinki dla rodzinki… 

czyli zimowe zajęcia na po 

południe.  
 

 

   ZIMOWE ZAGADKI 

 Co to za postać ze śniegowych kuli?  Jeden z nich ma na 

imię Bouli. 

 Tych desek nie dogonisz w biegu. Tak prędko mkną po 

śniegu? 

 Jakie białe piórka rozsypała chmurka? 

 Jak nazwiesz to miejsce gdzie jest bardzo ślisko? Jeździsz 

tu na łyżwach bo to…… 

 Pod górę je wciągamy, potem na nich zjeżdżamy? 

 
ZABAWY Z RĘKAWICZKĄ 

 

 

1. Berek z rękawiczką  
Zabawa polega na gonitwie z rękawiczką na głowie. Dla wyrównania 

szans dzieci i dorosłych, dzieci kładą rękawiczkę na głowie płasko, 

natomiast dorośli muszą zwinąć ją jak piłeczkę. W ten sposób 

dorosłym będzie się o wiele trudniej biegło. Berkiem jest osoba, która 

złapała jednego z uciekających lub uczestnik, który upuścił 

rękawiczkę na ziemi.  

2.Wyścig skokami  
Dzieci trzymają rękawiczki na wyciągniętych do przodu rękach, a 

dorośli piłeczki rękawiczek przytrzymują między kolanami. Wszyscy 
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stają na wspólnej linii startu. Na sygnał podany przez najmłodszego 

uczestnika wyścigu, wszyscy skokami obunóż poruszają się do 

wcześniej wyznaczonej mety. Wygrywa zawodnik, który pierwszy 

przebiegł linię mety o nie zgubił rękawiczki.  

 

3. Rzuty do kosza  
Ojciec staje przed pozostałymi uczestnikami konkursu. Z 

wyciągniętych przed siebie rąk tworzy koło- „kosz”. Każdy zawodnik 

ma po jednym rzucie do tak utworzonego „kosza”. Po pierwszej 

kolejce następuje zmiana „kosza”. Robi go mama, a potem dzieci. 

Konkurs wygrywa ten, kto ma więcej trafień.  

 

4. Na pamięć  
Jedno z rodziców zakrywa oczy dziecku, drugie podaje mu do rąk 

różne rękawiczki. Dziecko musi odgadnąć, która jest czyja. To samo 

zadanie wykonują dorośli, ale z utrudnieniem. Można im podać inne 

części garderoby- rękawiczkę, czapkę, szalik. Muszą podać, co to jest, 

do kogo należy oraz przypomnieć sobie, jakiego koloru jest ta rzecz. 
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Już niedługo ferie zimowe!!! 

 
Nie siedźcie w domach, gdy śnieg za 

oknem !  

Korzystajcie z okazji do dobrej 

zabawy –      

druga taka dopiero za rok!  

 

Życzymy dużo śniegu i wspaniałej 

zabawy! 
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COŚ DLA MŁODSZEGO PRZEDSZKOLAKA…………… 
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Pomóż wiewiórce odnaleźć orzecha 
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………..I DLA STARSZEGO PRZEDSZKOLAKA 
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Pomóż jeżykowi dojść do jabłka 
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Nasze pisemko służy zawsze 

pomocą i radą   

w rozwiązywaniu  trudnych 

sytuacji  wychowawczych. 

Mamy nadzieję, że oprócz 

praktycznych porad, 

wniesiemy też nieco humoru  

i uśmiechu.  

Do miłego spotkania 

 w kolejnym numerze naszej 

gazetki! 

 

 

Dyrekcja  

        i wszyscy 

Pracownicy Przedszkola 
 


