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Bożonarodzeniowe szopki: Tradycja sięgająca XIII wieku 

     Szopki nieodłącznie kojarzą się nam ze świętami Bożego Narodzenia. Wielu z nas ogląda je nie tylko w 

kościołach, ale też stawia we własnych domach, jako świąteczną dekorację. Chociaż szopki różnią się 

wyglądem, to wszystkie mają wspólne korzenie. 

     Pierwszą żywą szopkę bożonarodzeniową zorganizował św. Franciszek z Asyżu. 24 grudnia 1223 roku w 

grocie nieopodal miejscowości Greccio przygotował szopkę przedstawiającą wnętrze stajenki betlejemskiej 

w naturalnej skali. W inscenizację zaangażowani zostali ludzie i żywe zwierzęta. Greccio nie zostało 

wybrane przypadkiem, w miejscowości tej znajdowała się pierwsza siedziba żebraczego zakonu 

franciszkanów, którego założycielem był św. Franciszek z Asyżu. Szopka miała przybliżyć wierzącym 

tajemnicę narodzin Chrystusa. Grota została wypełniona sianem, figurka Jezuska została wyrzeźbiona w 

drewnie, w Świętą Rodzinę wcielili się mieszkańcy Greccio, pojawił się również żywy osioł i wół.           

Św. Franciszek zmarł trzy lata później, jego współbracia kontynuowali tradycję stawiania szopek, która 

podbijała kolejne części świata, razem z rosnącą popularnością zakonu franciszkanów. 

 

Bożonarodzeniowa tradycja znana na całym świecie 

 

     Początkowo szopki powstawały wyłącznie przy zakonach franciszkańskich, jednak z czasem tradycja ich 

budowania stała się powszechna w całej Europie. W Polsce zakon franciszkanów pojawił się w XIII wieku, 

razem z nimi do Polski przyszła tradycja budowania szopek. Na początku szopki były skromne, często 

przedstawiały jedynie surowe wnętrze groty i postać nowonarodzonego Jezusa co miało odzwierciedlać 

zdanie: "Słowo ciałem się stało". Zwyczaj ten zachował się do dnia dzisiejszego w wielu miejscach we 

Włoszech. Z biegiem lat szopki zaczęły przeradzać się w misteria przedstawiające postacie Świętej Rodziny, 

pasterzy, trzech króli i zwierząt. Obecne szopki zdecydowanie różnią się od pierwszego jej przedstawienia 

przygotowanego przez św. Franciszka. Szopka w grocie mogła rzeczywiście przypominać miejsce, w 

którym na świat przyszedł Jezus. Wraz z rosnącą popularnością szopek, coraz bardziej zaczęły one 

nawiązywać do kraju, w którym powstają. Święta Rodzina ma zazwyczaj cechy charakterystyczne dla 

mieszkańców danego kraju, przez lata zmienił się również wizerunek samej szopki. Odwołuje się on do 

http://www.interia.pl/informacje-trzech-kroli,tId,96837


lokalnej architektury i krajobrazu. I tak, w zależności od miejsca i okresu, w którym powstała, możemy 

znaleźć szopki osadzone w chłopskich chatach, pałacowych komnatach albo pośród palm lub górskich 

szczytów. Latynoskie, radosne i wielobarwne szopki, bardzo różnią się od minimalistycznych 

i wzruszających prostotą przedstawień narodzenia Jezusa z krajów afrykańskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   szopka z koronki                                                              szopka z materiału 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    szopka z muszli                                                                       szopka w gaśnicy 



Krakowskie szopki - ewenement na skalę światową 

W Polsce najpopularniejsze są  krakowskie szopki, które powstają z lekkich i nietrwałych materiałów, takich 

jak tektura, sreberka i celuloid. Szopki nawiązują do krakowskiej architektury, zazwyczaj są to 

wielowieżowe i różnokolorowe strzeliste konstrukcje. 

Krakowska szopka powstała w XIX wieku, a jej unikatowa forma miała być zobrazowaniem nie 

rzeczywistego, ale godnego miejsca, w którym mógłby przyjść na świat Jezus. Pierwsze XIX-wieczne 

szopki tworzyli murarze z podkrakowskich miejscowości. Dzięki nim mogli się utrzymać w martwym 

sezonie budowlanym. W kolejnych latach powstała odrębna grupa osób specjalizująca się w tworzeniu 

krakowskich szopek. W 1937 roku odbył się pierwszy konkurs na najpiękniejszą krakowską szopkę. Dzięki 

niemu wrócił zwyczaj budowania szopek, który przestał być popularny podczas I wojny światowej.  

Najbogatszą kolekcję szopek krakowskich ma w swoich zasobach Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. 

Można tam zobaczyć szopki pochodzące jeszcze z 1945 roku. 
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Świąteczne bajki dla najmłodszych 
 
 

"Śnieżynka" 

 
Dawno, dawno temu, w dalekiej krainie pokrytej śniegiem mieszkał Mikołaj z rodziną.  

Każde z jego dzieci dorosło i poszło w inną stronę świata, została tylko przy nim najmłodsza córka, 

Śnieżynka.  

– Tatku, jak będę duża chce być taka jak Ty, powiedziała Śnieżynka.  

– Chcesz mieć brodę i wielki brzuch od ciastek tak jak ja? Zaśmiał się Mikołaj.  

– Tatku nie, będę rozdawać prezenty jak Ty, tylko że pod choinkę.  

– Oj córciu, nawet nie masz pojęcia jaka to ciężka praca. Mikołaj ucałował córkę i ululał ją do snu. 

Gdy Śnieżynka dorosła, spełniła swoją obietnicę i co roku, kiedy dzieci ubierają choinkę i spotykają się z 

rodziną podczas kolacji wigilijnej, ona szykuje się do podróży po całym świecie, aby rozdać każdemu 

dziecku prezent.  

Kiedy wszyscy śpią po udanej kolacji wigilijnej, wkrada się do domu i pod choinką zostawia 

cudowne prezenty.  

A rano, gdy się wszyscy budzą, pod choinką czeka na nich wspaniała niespodzianka. 

autor: Magdalena Waś 

 

"Magiczna Noc" 
 

W noc cichutką, w noc zimową wszystko milknie łącznie z sową.  

Skrzaty na paluszkach chodzą, na paluszkach herbatki sobie słodzą.  

Wszystko jest już spakowane, są przygotowane śnieżne sanie.  

Smakołyki, batoniki pochowały się w słoiki. Piękny spokój wokoło panuje, skrzacik  

Tracik bajkę zimową innym skrzatom snuje.  

Jutro dzień pełen radości, bo Mikołaj u dzieci wszystkich zagości.  

Magią opruszy ulice całe, byśmy każdych świąt wyczekiwali stale.  

No a teraz śpi Mikołajek, i nie słucha już skrzacich bałałajek.  

Odpoczywaj, sił nabieraj, wstawaj szybko i do pracy się zabieraj! 

autor: Emilia Kryspin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYDARZENIA W GRUPIE „PSZCZÓŁKI” 

 
Od połowy października w pracy wychowawczo -  dydaktycznej w grupie starszej „Pszczółki” 

przewinęło się kilka tematów kompleksowych. Przedszkolaki poznawały las i jego mieszkańców. Zwracano 

uwagę na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu oraz zachowanie zwierząt przygotowujących się 

do zimy. Zapoznano dzieci z wyglądem i środowiskiem życia grzybów. Zwracano uwagę na grzyby jadalne, 

niejadalne i trujące. Starszaki rozmawiały również o zwierzętach hodowanych w warunkach domowych. 

Uwrażliwiano je na potrzeby swoich pupili, kształtowano postawy niesienia pomocy potrzebującym. 

Poznały również specyfikę zawodu weterynarza Realizując tematykę: „Hula, psoci, hałasuje, to jesienny 

wiatr figluje”   omawiano znaczenie wiatru w przyrodzie, wskazywano przykłady  jego pozytywnego i 

negatywnego wpływu na środowisko. Przeprowadzono szereg zabaw badawczych z wiatrem, z wodą oraz z 

ogniem. Nauczycielki zachęcały dzieci do obserwacji jesiennej, listopadowej aury. Starszaki  poznały zasady 

wędrówki wody w przyrodzie oraz szukały sposobów na jesienną nudę.   

W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę zwracamy na rozwijanie dziecięcej mowy. Podczas 

zajęć i zabaw wspieramy dzieci we wzbogacaniu słownictwa, formułowaniu poprawnych gramatycznie i 

stylistycznie wypowiedzi. Wspomagamy prawidłowy rozwój aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział 

w ćwiczeniach oddechowych, ortofonicznych, fonacyjnych.  

W przeddzień Wszystkich Świętych, 29 października przedszkolaki udały się na parafialny cmentarz, 

by uczcić pamięć wszystkich zmarłych i zapalić symboliczne znicze. W grupie zorganizowano kilka imprez 

wewnętrznych. 10 listopada, w czasie uroczystości z okazji  Święta Niepodległości rozbudzano 

zainteresowania dzieci dziejami Polski i Polaków, kształtowano poczucie tożsamości narodowej, dumy z 

bycia Polakiem. „Pszczółki” wzięły również udział w „Koncercie Patriotycznym”, podczas którego 

przypomniały sobie symbole narodowe, poznały ważną postać historyczną - Józefa Piłsudskiego, 

wysłuchały piosenek patriotycznych. 25 listopada starszaki spotkały się na imprezie andrzejkowej. 

Przebrane w tajemnicze stroje wróżek i czarodziei znakomicie bawiły się wróżąc i  przepowiadając swoją  

przyszłość. 6 grudnia odwiedził dzieci długo oczekiwany gość – Mikołaj. Za  grzeczne zachowanie każdy 

otrzymał upragniony prezent. W czasie spotkania przyznano również nagrodę i wyróżnienia dla dzieci, które 

wzięły udział w przedszkolnym konkursie plastycznym „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”.  

W grupie nadal realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zabawy paluszkowe - program 

wspomagający rozwój motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym” oraz projekt edukacyjny „Pola i 

Gucio w podróży po krainie emocji – rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym”. 

 
nauczyciele grupy: Aleksandra Kołodziejczak, Edyta Smejkal 

  

 

 

 



WYDARZENIA W GRUPIE „SOWY” 
  

Nadszedł grudzień, idą święta. Jednak nie zapominamy o tym, co wydarzyło się w minionym miesiącu.  

 Starszaki poznawały wartości związane z kontaktami z bliskimi i rówieśnikami, wartości związane z 

kształtowaniem przynależności i tożsamości narodowej, a 9 i 10.11.2021 świętowały kolejną rocznicę 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę, dzieci przygotowały kokardy narodowe, flagi, poznały symbole 

narodowe i popularne legendy, wierszyki, wzięły udział w uroczystości grupowej z odśpiewaniem hymnu 

pod hasłem „Szkoła do hymnu”, a także w bardzo ciekawym patriotycznym koncercie on-line.  

 Zachowując tradycje i folklor naszego kraju, bawiły się podczas zorganizowanych 25.11.2021 

Andrzejek. Śmiech wypełniał salę, kiedy monety wpadały do „studni”, dzieci poznawały imiona swoich 

przyszłych „miłości”, wybierały zawód, lały wosk na wodę.  

 Przedszkolaki poszerzały swoją wiedzę z zakresu zasad dbania o zdrowie zarówno fizyczne jak i 

psychiczne. Wzięły udział w zajęciach z intendentką, rozmawiały o strachu w ramach projektu 

edukacyjnego „Pola i Gucio w podróży po krainie emocji” – skąd się bierze i jak sobie z nim radzić. 

19.11.2021r. uczestniczyły w Światowym Dniu Życzliwości i Przyjaźni. Poznały także sposoby rozsądnego 

korzystania z urządzeń multimedialnych i bezpiecznego przeglądania treści internetowych. Nawiązywały 

emocjonalną więź z przyrodą zwłaszcza przed nadejściem zimy – jak pomagać zwierzętom nie 

zasypiającym podczas tej pory roku.  

Nauczyły się kolejnych literek „l, i, e, k, d” i poznały wartości liczb „3 i 4”.  

 Chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych, kołowych, paluszkowych, teatralnych, zabawach 

integracyjnych i masażykach. Posługiwały się instrumentami perkusyjnymi i nietypowymi przedmiotami 

podczas akompaniowania do znanych piosenek, czy improwizacji muzycznych. Sześciolatki uczestniczyły 

w ćwiczeniach na hali GOCZUŚ w ramach Akademii Łukasza Piszczka.  

 Dzieci coraz częściej sięgają po środki plastyczne, coraz sprawniej rysują, malują, lepią. Chętnie 

także biorą udział w konkursach: logopedyczno-plastycznym „Rymuję i rysuję”, plastycznym 

przedszkolnym „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”, plastycznym z ramienia GOK-u „Święta w moim 

domu, regionie, gminie,...”.  

 Staramy się, by wprowadzane przez nas nowatorskie metody i ciekawe rozwiązania pozwalały 

cieszyć się zdobywaniem nowych wiadomości i umiejętności. 

 

                           nauczyciele grupy: Anna Czernecka-Mac i Bożena Rak  

                                                                          

 

 



GRUPA ŚREDNIA "WIEWIÓRKI" 

Listopad i grudzień obfitował w grupie średniaków w wiele ciekawych zajęć. Podczas pobytu dzieci w 

przedszkolu omawiane były prawa dziecka oraz wychowanie do wartości, miłość do rodziny, drugiego 

człowieka i ojczyzny. Przedszkolaki poznały barwy oraz symbole narodowe, a zwieńczeniem tych 

wiadomości, był udział w obchodach Święta Niepodległości biorąc w tym dniu udział w koncercie 

patriotycznym on-line, podczas którego dzieci, oprócz rozpoznawania symboli narodowych, czy spotkania z 

sobowtórem marszałka, mogły wysłuchać popularnych pieśni legionowych, wziąć udział w proponowanych 

zabawach integracyjnych, a także dumnie odśpiewały pierwszą zwrotkę hymnu. Dużą uwagę podczas 

pobytu dzieci w przedszkolu, zwraca się na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości wobec 

rówieśników i dorosłych, a także inicjowane są działania i zabawy wymagające współpracy i 

współdziałania. . Rozmawialiśmy o emocjach tj. strach i radość, które towarzyszą nam w różnych 

sytuacjach, a także jak sobie z nimi radzić. 20 listopada odbył się Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W 

tym dniu dzieci określały, co to są prawa. Podczas wielu zabaw i aktywności przypominały sobie i utrwalały, 

jakie prawa im przysługują. W grupie średniej prowadzone były doświadczenia i eksperymenty 

przyrodnicze rozbudzające ich ciekawość i dociekliwość badawczą. Przedszkolaki dowiedziały się jak to się 

dzieje, że pada deszcz i jak działa wulkan. Podczas tematyki o pogodzie dzieci wypowiadały się na temat 

potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków atmosferycznych, bogacąc tym samym swoje 

słownictwo oraz nabierając pewności siebie w wypowiadaniu własnego zdania.  U dzieci kształtowane były 

umiejętności matematyczne poprzez przeliczanie elementów w zakresie 5, klasyfikowanie przedmiotów wg 

wielkości, koloru, wykluczanie ze zbioru tego co nie pasuje, dobieranie w pary takich samych przedmiotów. 

Prowadzone były zabawy dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość przedszkolaków np. czego brakuje, co 

zmieniło miejsce itp. W przedszkolu dużą uwagę zwraca się na kultywowanie tradycji i obrzędów 

ludowych. Przedszkolaki wzięły udział w przedszkolnych Andrzejkach oraz spotkaniu z Mikołajem. 

Podczas zajęć dzieci rozwijały sprawności manualne wykonując różnorodne prace plastyczne z 

zastosowaniem ciekawych technik. Dzieci stemplowały, malowały, wyklejały, jednak najwięcej radości 

sprawiło im wykonanie listu do Mikołaja, który odwiedził grupę średniaków. Dzieci zaśpiewały piosenkę 

przygotowaną specjalnie na tę okazję oraz pozowały do wspólnego zdjęcia. W tym szczególnym dniu 

radości nie było końca. Przedszkolaki bardzo lubią śpiewać i bawić się do muzyki. Towarzyszy nam ona od 

pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu. Poznały wiele piosenek, wierszy i zabaw przy muzyce. 

Największą radość sprawiają dzieciom zabawy rytmiczno – muzyczne z wykorzystaniem nietypowych 

przedmiotów tj. kartki, gazety, plastikowe kubki, itp., oraz gra na instrumentach. W trakcie dnia rozwijana 

jest także koncentracja oraz skupienie uwagi dzieci, poprzez czytanie bajek z serii Franklina, Kubusia 

Puchatka, a także zapoznając je z legendami  polski i baśniami. Praca w grupie Wiewiórek przebiega w 

miłej i przyjaznej atmosferze.  

 

nauczyciele grupy: Agata Bajbuła i Anna Szmajduch 

 

 



WYDARZENIA W GRUPIE "MISIE" 
 

 

      Listopad i grudzień obfitował w naszej grupie w wiele ciekawych zajęć i spotkań. Podczas pobytu w 

przedszkolu omawiane były prawa dziecka oraz wychowanie do wartości, miłość do rodziny, drugiego 

człowieka i ojczyzny. Przedszkolaki poznały barwy oraz symbole narodowe, a zwieńczeniem tych 

wiadomości, był udział w obchodach Święta Niepodległości. W inicjatywę dnia Odzyskania Niepodległości 

włączyła się cała społeczność przedszkola. Rodzice przyprowadzający dzieci do placówki w odświętnych 

strojach oraz nauczyciele,  wykonując wraz z dziećmi biało-czerwone kokardy narodowe. 

Dużą uwagę podczas pobytu dzieci w przedszkolu, zwraca się na przejawy życzliwości, uczynności i 

uprzejmości wobec rówieśników i dorosłych, inicjowane są działania i zabawy wymagające współpracy i 

współdziałania. Z czym wiąże się współpraca w grupie? Przede wszystkim z aktywnym słuchaniem, rozpo-

znawaniem i nazywaniem własnych oraz cudzych emocji, komunikowaniem potrzeb, asertywnością, 

radzeniem sobie z odmową, a także z rozwiązywaniem problemów, dzieleniem się, czy organizowaniem 

wspólnych aktywności. 

     Podczas omawiania tematyki, związanej  z aktualną porą roku, dzieci wypowiadały się na temat potrzeby 

ubierania się stosownie do panujących warunków atmosferycznych, bogacąc tym samym swoje słownictwo 

oraz nabierając pewności siebie w wypowiadaniu własnego zdania. Kształtowane były umiejętności 

matematyczne poprzez przeliczanie elementów w zakresie 3, klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości, 

koloru, wykluczanie ze zbioru tego co nie pasuje, dobieranie w pary takich samych przedmiotów. 

Prowadzone były różne zabawy dydaktyczne, rozwijające między innymi spostrzegawczość dzieci. W 

przedszkolu dużą wagę przywiązuje się do kultywowania tradycji. Dzieci wzięły udział w przedszkolnych 

„Andrzejkach”. Dzięki pomysłowości rodziców, zaprezentowały się w oryginalnych andrzejkowych strojach 

i świetnych humorach. Szczególnie wiele emocji dostarczyły im własnoręcznie przygotowane ciasteczka z 

wróżbą. Zaś 6 grudnia, nasze  przedszkole odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał 

czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty.  To nie 

mógł być nikt inny tylko MIKOŁAJ!  

Podczas zajęć plastycznych, dzieci rozwijały sprawności manualne wykonując różnorodne prace z 

zastosowaniem ciekawych technik: stemplowały, malowały, wyklejały, a nawet spróbowały swoich sił 

podczas pracy  z nożyczkami. 

Muzyka towarzyszy nam od pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu. Przedszkolaki poznały wiele 

piosenek, a podczas realizacji innowacji pedagogicznej,  wiele tradycyjnych zabaw  przy muzyce.  

Poprzez codzienne czytanie bajek, rozwijana jest  koncentracja oraz skupienie uwagi.  Dzieci z naszej   

grupy  wzięły również udział   w warsztatach przyrodniczych :  „Z lotu ptaka” oraz obchodach „Dnia 

Życzliwości”. Czas w grupie "Misie" biegnie bardzo szybko na wspólnej zabawie i nauce.  

nauczyciele grupy: Małgorzata Władarz i Anna Szmajduch 

 

 



M@Mo,Tato, 

PoB@w się ze mną 
 

ĆWICZENIA Z GŁOSKĄ [S] 

 

W tym numerze naszej gazetki zapraszam na spotkanie z głoską [s]. Jak już wiecie, należy ona do 

szeregu syczącego wraz z [z], [c] oraz [dz]. Powstaje w następujący sposób: 

 
           źródło: internet 

 

 Kiedy głoska [s] zostanie wywołana przez logopedę lub uda się ją wymówić dziecku w domu, to 

możemy przejść do utrwalania jej w sylabach. Pamiętajmy o tym, by przed powtarzaniem poćwiczyć wargi 

i język (ćwiczenia w poprzednim numerze gazetki), wykonać ćwiczenia oddechowe oraz ustawić narządy 

artykulacyjne, tak jak na powyższym rysunku. Jeśli te punkty są odhaczone, to zaczynamy: 

 

I SYLABY-zabawa z choinką 

 

II WYRAZY 

a)początek wyrazu np. samolot, sandały, sanki, sok, sól, Sabina, sowa, sen, sobota, sernik, 

b)środek wyrazu np. basen, fasola, kasa, osa, rysunek, włosy,  

c)koniec wyrazu np. las, nos, pas, atlas, autobus, notes, lis, pies, ananas, bigos, kokos 

d)w różnych miejscach w wyrazie np. schody, ognisko, spinka, stół, spodnie, miska, plastelina, usta, kostka, 

kapusta, słony, wiosna, sklep, sos, sosna, kosmos, stoisko ,sasanka, 

e)wyrażenia dwuwyrazowe np. młoda kapusta, dobry sos, mały stół, fajna Sabina, długie włosy, nowy 

basen, moje sandały, wolna sobota, miły pies 

 

III ZDANIA 

W sklepie kupiłam sałatę . 

Na stole stoi słoik . 

Tomek idzie do sklepu sportowego . 

Na starym stole jest obrus . 

W salaterce jest zielona sałata  

Zosia ma spokojnego pieska . 

W domu są strome schody . 

W stodole są snopki słomy . 

Na stołku stoją sandały . 

Na basenie jest wesoło . 

Mały synek zapina sandały. 



 

 

IV WIERSZYKI i  ZAGADKI               

 

 

 

 

 

 

 Nie las, nie park, chociaż się zieleni. 

Jabłka, gruszki, śliwki znajdziesz tam jesienią.(sad) 

 Kierownicę ma i cztery koła, gdy jest głodny, to woła, 

Że benzynę wypić musi, bo inaczej się nie ruszy. (samochód) 

 Nie jest ptakiem, a ma skrzydła. 

Możesz się nim w podróż wybrać.(samolot) 

 Choć nie mają kół, same pędzą w dół, 

Ale musisz mieć  sznurek, by je wciągnąć na górę.(sanki) 

 Wykonana jest ze sznurka albo jakiejś linki, 

Skaczą przez nią na podwórkach najczęściej dziewczynki.(skakanka) 

 Ma okrągłe oczy, świetnie widzi w nocy. Doskonale słyszy, poluje na myszy. (sowa) 

 Sosnowy, dębowy, stary lub młody, rosną w nim grzyby, rosną jagody. (las)  

 Jaka to głowa, duża czy mała, z zielonych liści składa się cała? (kapusta)  

 Jest biała, siedzi w tubie, zęby czyścić nią lubię. (pasta) 

 

ŚWIĄTECZNE ZABAWY Z GŁOSKĄ S 

Potrzebujemy: 

-narysowaną i wyciętą choinkę z zielonej kartki 

-wycięte prezenty-obrazki, zawierające głoskę [s] albo z napisanymi wyrazami z tą głoską  

-worek, wycięty z czerwonej kartki 

 Kładziemy przed dzieckiem choinkę oraz worek, na którym rozkładamy prezenty. 

Opowiadamy sytuację: Zosia dostała prezenty pod choinkę. Wszystkie są w dużym worku. Za 

pomocą słomki-przykładając ją do prezentu i wciągając powietrze, wyjmij prezenty z worka i 

połóż pod choinką-powtórz wyrazy. 

 Kładziemy przed dzieckiem 2, 3 albo 4 prezenty-zadaniem dziecka jest wymyślenie zdania 

zawierającego te słowa 

 Układamy przed dzieckiem obrazki, zakrywamy je kartką. Mówimy: pod choinką jest np. ser, 

list, sarna. Odsłaniamy kartkę. Dziecko ma położyć pod choinką właściwe prezenty. 

 

 

 

 

 
 

„Dzięcioł” 
Dzięcioł w lesie stuka : 

stuku, stuku, stuk. 

Tępi on szkodniki: stuku, 

stuku, stuk. 

Szuka ich pod korą: stuku, 

stuku, stuk. 

Szuka przez dzień cały: stuku, 

stuku, stuk. 

 

  „Skarby”                                     
U Sabiny na stoliku 

różnych skarbów jest bez 

liku: 

spinka, kostka, dwa naparstki, 

smacznych pestek ze dwie 

garstki, 

smok wawelski papierowy, 

serce, słonik plastikowy, 

serpentyna i sakiewka 

i niebieska chorągiewka. 

 



 

POKOLORUJ WEDŁUG INSTRUKCJI -gwiazdki na żółto, serca na czerwono, kółka na niebiesko, 

owale na zielono. 

POLICZ, których figur jest najwięcej, których najmniej, a których po tyle samo. WYMAWIAJ SYLABKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powodzenia i miłej zabawy!  

 

                                                                            mgr Weronika Stasicka, logopeda, neurologopeda 

 



 

ZADANIE DLA CIERPLIWYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tutaj można przeczytać o tym, co było i co jeszcze się wydarzy w naszym 

przedszkolu. 

 

GRUDZIEŃ:  

 

 "Witaj św. Mikołaju" - spotkania grupowe z wyjątkowym gościem;  

 6.12.2021r. - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi 

Tato” i wręczenie nagród; 

 przygotowanie prac do konkursu plastycznego organizowanego przez GOK pt. 

„Święta w moim domu, gminie, regionie”;   

 22.12.20221r. rozstrzygnięcie "Konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową" 

 "Idą święta" - przedszkolna wigilia w poszczególnych grupach;  

 

STYCZEŃ:  

 

 realizacja kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” 

 święta rodzinne - Dzień Babci i Dziadka (organizacja uzależniona od wytycznych GIS 

dotyczących przedszkoli w związku z COVID 19) 

 

LUTY: 

 

 Dzień Bezpiecznego Internetu; 

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – konkurs recytatorski;  

 10.02.2022r. Walentynki 

 ferie zimowe – pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku;  

 

 

Oprócz tego zachęcamy do codziennego czytania dzieciom na dobranoc. 

                        

 
 

 

 
źródło grafik zamieszczonych w numerze : Internet 


