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„W grudniu rzadko ptak zaśpiewa
w srebrze stoją wszystkie drzewa.
Naszą rzeczkę po kryjomu,
w nocy lodem okuł mróz.
Sanki wezwał i do domu
z lasu nam choinkę wniósł.”
Janusz Minkiewicz

Drodzy Rodzice!
Za nami już trzy miesiące intensywnej zabawy i nauki. Wszystkim powoli zaczyna udzielać się
radosny nastrój oczekiwania na jedne z najpiękniejszych w polskiej tradycji świąt – Boże Narodzenie. To
wspaniała okazja do tego, aby kreatywnie spędzić czas z własnymi dziećmi przygotowując kalendarz
adwentowy, ozdoby na choinkę. Te wykonane wspólnie będą z pewnością najpiękniejsze, a dzieciom
umożliwią gromadzenie wspaniałych wspomnień z dzieciństwa na długie lata.

 TO WARTO WIEDZIEĆ
Mądre zabawki.
Jestem mamą 2 letniego Piotrusia i 5 i pół letniego Adasia. Mam również dwie chrześniaczki
w różnym wieku. Zatem problem kupienia odpowiedniego prezentu pod choinkę jak najbardziej mnie
dotyczy. Postaram się zrobić krótki przegląd "mądrych" zabawek pod choinkę, bo jak przeczytałam na którejś
ze stron reklamującej zabawki "mądre zabawki to mądre dzieci".
Przedszkolaki są coraz bardziej ciekawe świata, chcą eksperymentować, uczyć się, bawić, dlatego
wybór prezentu wcale nie jest łatwy. Dzieci w wieku przedszkolnym często mają już swoje zainteresowania
i dobrze wiedzą, co im się podoba, a co nie, dlatego może się zdarzyć, że nasz prezent będzie nietrafiony.
Warto przez zakupem obserwować dzieci, zwracać uwagę na to czym lubią się bawić, a czym nie, by nie
popełnić faux pas.
Zanim przejdę do konkretów, muszę uczulić na kryteria doboru zabawek. Po pierwsze sprawdźmy, czy dana
zabawka posiada znak CE, który potwierdza, że produkt spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Po drugie
dobierajmy zabawki do wieku dziecka. Pamiętajmy również, by zabawki kupować w sklepach, również tych
w internecie, które są godne zaufania. Sprawdźmy też, czy produkt, który nas interesuje, nie został wycofany

z rynku. Normy dla zabawek są ciągle aktualizowane i dlatego te wyprodukowane parę lat temu mogą nie
spełniać aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Nie kupujmy zabawek zawierających szkodliwe chemikalia ftalany. Opakowanie produktu powinno posiadać zapewnienie "no phthalates".
Czy każda zabawka jest dobra dla dziecka?
Maluchy zwykle mają ich tysiące i kolejne góry zabawek dostają od całej rodziny na urodziny, święta czy
nawet odwiedziny. Przez to często nawet te z pozoru bardzo atrakcyjne po kilku godzinach, a czasem nawet
minutach zabawy lądują po prostu w kącie. Dziecko o nich zapomina, bo ma przecież do wyboru mnóstwo
innych, które tak samo szybko mu się nudzą. Aby wybrać zabawki, które dziecku się nie tylko spodobają, ale
będą go również uczyć i dostarczać mu rozrywki na wiele godzin trzeba nie lada umiejętności.
Zanim podjęłam się napisania artykułu przejrzałam kilkanaście stron sklepów internetowych oferujących
zabawki. Przeczytałam kilka artykułów dotyczących tego tematu. Wszędzie przewijało się mądre słowo
"kreatywna zabawka". Zatem co to takiego ta "kreatywna zabawka"?
Otóż każda dobra zabawka posiada pewien walor edukacyjny. W zależności od wieku dziecka może to różnie
wyglądać. W przypadku starszych dzieci jest to dość oczywiste. Zabawki przeznaczone dla nich pomagają
poznawać litery, cyfry, uczą pisać, czytać, liczyć. Z kolei młodsze dzieci bawiąc się powinny rozwijać przede
wszystkim swoje zdolności manualne (ćwiczyć ręce, palce, uczyć się precyzyjnego chwytania) –
przygotowuje je to do późniejszych szkolnych obowiązków. W każdym wieku warto rozwijać kreatywność
oraz płynność i giętkość myślenia. Zatem dobra zabawka to również taka, która może mieć różnorodne
zastosowania i prowokuje dziecko do eksperymentowania. Ważne, żeby małym dzieciom nie dawać zbyt
skomplikowanych zabawek – niszczy to ich wiarę we własne umiejętności i zniechęca do kolejnych prób.
Dość teorii, oto kilka konkretów. Poniżej przedstawiam bezpieczne pomysły na kreatywne i "rozwojowe"
prezenty dla dzieci.
1. Artykuły plastyczne.
Znane od wieków farby i kredki. Obecnie mamy w czym wybierać:
plakatówki, akwarele, kredki drewniane i świecowe, farby do malowania
na szkle, farby do malowania na tkaninie, mazaki świecące w ciemności
itd. Korzystając z tradycyjnych środków można uczyć dzieci
niestandardowego myślenia i działania. Warto pokazać pociechom, że
malowanie nie oznacza tylko korzystania z pędzla i kartki papieru. Można
malować palcami, można malować po szkle, można wydrapywać wzory w
grubo położonych warstwach farby, można także łączyć różne techniki
uzupełniając namalowany obraz wycinankami, kształtami ulepionymi
z plasteliny. Zabawy plastyczne dają dziecku okazję do poczucia radości
i dumy z procesu tworzenia oraz z jego bardzo konkretnych i namacalnych efektów.
2. Kalejdoskopy.
Przerabiają rzeczywistość na zwariowany, kalejdoskopowy świat. Zabawki optyczne działają na wyobraźnię.
Przykłada się je do oka i świat od razu staje się inny. Zjawiska fizyczne można odkryć bez nudy, za to
z zabawą, magią i tajemnicą.
3. Biżuteria do samodzielnego skonstruowania.
Klikające końcówki, które łączą się ze sobą. Elementy są obrotowe, są kwiatki, kulki, sześciany. Chłopcy
robią z tego budowle, a dziewczynki biżuterię, którą chętnie noszą. Mamy taką klientkę Halszkę, która chodzi
do przedszkola, ale tam nie można nosić biżuterii. Ponieważ ona nosi dużo biżuterii, zostawia ją w szatni,
a kiedy wraca do domu, to nakładała na siebie i „stylówka” jest gotowa
4. Wszelkiego rodzaju ciastoliny, plasteliny, pianki i masy plastyczne.
Ich główna zaleta to polisensoryczność. Nie oddziałują tylko na zmysł wzroku, ale pobudzają także zmysł
dotyku.

Piasek kinetyczny. To czysty piasek jak z plaży czy z piaskownicy, z domieszką (3%) polimerów. To takie
magnesy, które się przyciągają i dzięki temu z piasku można budować różne cuda. Jest praktyczny, bo szybko
da się go pozbierać. Można się nim bawić i relaksować.
Inny rodzaj zabawowych substancji to same polimery, które przypominają kolorową ciastolinę. Tyle, że ta
nigdy nie wysycha. Jest aksamitna i miękka w dotyku i trudno się od niej oderwać.
Jest też sprytna plastelina, która się rozciąga jak guma, urywa jak papier, można ją roztrzaskać młotkiem, jak
się zrobi z niej kulkę to skacze jak piłka kauczukowa, bez opieki odejdzie, przejdzie przez sitko, wypełznie
z puszki. Można ją podgrzać i wtedy zmieni kolor, może świecić w ciemności. To też gadżet dla dorosłych,
którzy potrzebują się odprężyć.
5. Książka.
Można wybrać piękną historię do poczytania przed snem, ale książką można też się bawić, obracać nią
i potrząsać, dmuchać, a wtedy kolorowe kropki znikną. Jak w tulletowskiej „Naciśnij mnie” (wyd. Babaryba).
Inna propozycja to „Nowy Jork Piżamorama” (wyd. Wytwórnia) to z kolei podróż chłopca w pasiastej
piżamie do świata zgiełku, świateł i ruchu. Książka ożywa dzięki starej technice animacji, opartej na iluzji
optycznej. Wszystko dzięki paskowanej folii dołączonej do książki. Wreszcie, kultowe już „Mapy.
Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata” (wyd. Dwie Siostry) - ucieszą małych odkrywców
i geografów. „Botanikum” będzie doskonałe dla biologów, a „Animalium” dla miłośników
zwierząt.”Puffcio”- cała seria dotyczy zabaw logopedycznych.
6. Domek drewniany.
Zadbajmy, żeby nie był to zwykły domek. Ciekawy będzie taki z zasuwkami, zamkami, łańcuchami. Do
domku można zajrzeć i schować do niego swoje skarby. Daje podpowiedzi z życia i rozwija dziecięcy spryt,
umiejętność myślenia przyczynowo - skutkowego oraz umiejętność otwierania drzwi kluczem. Prosta rzecz,
ale cieszy.
7. Instrumenty.
Jest pianino, które wygląda jak kot i można na nim tworzyć kocią muzykę. Jest opcja ściszenia,
przyspieszenia, można też instrument wyłączyć od razu.
- To miłe ze strony producenta, że rozważył taką opcję. Nie trzeba czekać i denerwować się szukając guzika
do wyłączenia – mówi Marta.
- Budzi sympatię, bo wygląda jak kot z Alicji w Krainie Czarów - dodaje.
Jest też elektryczna gitara – pies, żaba - perkusja. Jeśli wolimy instrumenty bez baterii, postawmy na kalimbę
robioną w afrykańskim Burkina Faso. Recyklingowy, piękny instrument z duszą, w którym kiedyś siedziały
sardynki!
8. Hulajnoga dla malucha.
Dziecko może jej używać nawet od 1 roku życia. Łączy funkcję hulajnogi i chodzika, dzięki czemu po domu
można robić pierwsze metry. Siodełko jest do regulacji, potem można je zdemontować i mamy zwykłą
hulajnogę. Można też potem dodać klasyczną kierownicę. Taki pojazd jest lekki, więc jak się dziecku znudzi,
to można wziąć pod pachę i wrócić do domu.
9. Klocki.
Zabawa klockami rozwija wyobraźnię, sprawność manualną,
koordynację wzrokową i kreatywność. Klocki mogą być
bardzo przydatne przy nauce matematyki czy rozpoznawania
kolorów. Na rynku jest ich szeroki wybór: magnetyczne,
piankowe, Lego, drewniane itd.
10. Gry planszowe.
Dziś, w warunkach dominacji kultury laptopa, komórek czy x-boksów, gra planszowa ma do spełnienia
doniosłą rolę: podobnie jak lektura książki – ćwiczy pamięć, rozwija myślenie krytyczne, a przede wszystkim
zachowuje walor edukacyjny. To oczywiste, że gry planszowe tak jak wszelkie inne służą rozrywce, jednak
w ich przypadku, jak w żadnym innym, realizuje się zasada uczenia się przez zabawę. Kończąca się gra

pomoże zrozumieć i utrwalić szlachetną zasadę: wygrywać bez pychy, przegrywać bez urazy. Co ważne,
nauczy także rozumienia i przestrzegania reguł.
Polecam Państwa rozwadze wybór „mądrych zabawek”.
Opracowanie: Edyta Halicka
Na podstawie:
silesion- 9 pomysłow na madre zabawki
czasdzieci.pl- madre prezenty pod choinka
familie.pl- jak mądrze wybierać zabawki dla dziecka
www.nowiny24.pl/serwisy/edukacja/art/6184089,gry-planszowe-rozwijaja-intelektualnie

 KRONIKA URODZIN
Gorące życzenia urodzinowe pomimo chłodnych zimowych dni w miesiącu grudniu przyjmować będą:

Smerfiki:
- Natalia – 15.12.
- Iga – 17.12.
- Alan – 23.12.
- Sebastian – 31.12.

Gumisie:
- Dawid - 06.12.
- Dominik – 28.12.

Pajacyki:
- Seweryn – 05.12.
Wszystkiego, co najlepsze! 

 JAKIE MAMY PLANY
Grupa I – Smerfiki
1.
2.
3.
4.

Urządzenia elektryczne.
Nadchodzi zima.
Świąteczny czas.
W oczekiwaniu na Nowy Rok.

Grupa III – Pajacyki
1.
2.
3.
4.

Tutaj rosły paprocie.
Prąd elektryczny.
Święta tuż, tuż.
Czekamy na Nowy Rok.

Grupa II – Gumisie
1.
2.
3.
4.

Kto roznosi listy?
Kiedy nadejdzie zima...
Święta tuż, tuż.
Wkrótce Nowy Rok.

Grupa IV – Kubusie
1.
2.
3.
4.

Domowi pupile.
Nadchodzi zima.
Święta tuż tuż.
Nowy Rok.

 WAŻNE WYDARZENIA W ŻYCIU NASZEGO PRZEDSZKOLA
06.12.2017 – wspólna zabawa przedszkolaków z okazji Mikołajek.
15.12.2017 – godzina 8.50 – audycja muzyczna w wykonaniu grupy „Arte – Muza” – „Hej kolęda, kolęda.

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ

Rodzicom Jasia i Kuby za przyniesienie ogroooooomnej dyni (150 cm obwodu, 33 kg wagi !). Dynia przez
długi czas stanowiła atrakcję dla wszystkich dzieci i odwiedzjących nas gości, potem wylądowała
w przedszkolnej kuchni, a finalnie w garnku z zupą dyniową .
Dziękujemy wszystkim Dzieciom i Rodzicom, którzy zaangażowali się w aktywny udział w organizowanych
na terenie placówki konkursach.

 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE
W naszym optymistycznym przedszkolu wśród innych
wartości staramy się również rozwijać u przedszkolaków patriotyzm
i przywiązanie do własnego kraju, jego historii. Doskonałą okazją do
tego było Narodowe Święto Niepodległości. We wszystkich grupach
odbyły się okolicznościowe rozmowy, dzieci miały okazję posłuchać
wierszy, obejrzeć prezentacje, wykonać prace plastyczne nawiązujące stylistyką do symboli narodowych.
Z kolei 20.11.2017r. wszystkie dzieci wspólnie uczestniczyły w uroczystości z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Przedszkolaki zapoznały się ze swoimi prawami, ale i obowiązkami
wynikającym z Konwencji Praw Dziecka. W utrwaleniu pomogły im obrazujące poszczególne zasady
kolorowanki, które wychowankowie otrzymali w prezencie.

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU
Grupa I – Smerfiki

Grupa II – Gumisie

„Kto to?” – wiersz

„Pada śnieg” - wiersz

Na podwórku już od rana
dziwny gość zawitał.
Nie rusza się, nic nie mówi,
o nic nie pyta.
Twarz okrągła, nos kartofel,
oczy - dwa węgielki,
szyi nie ma, nóg nie widać,
a jak beczka wielki.
Koszyk stary jak kapelusz
ma na czubku głowy.
Któż to taki? Czy już

Pada śnieg, biały śnieg
od samego rana.
Teraz świat piękny jest
jak bita śmietana.
Przyszedł mróz, stary mróz
to czarodziej wielki.
Zmienił staw w lodowy tort,
a sople w cukierki.
Usiadł ptak, biedny ptak
z zimna, aż się skurczył.
On słodyczy tych nie jada,

Grupa III – Pajacyki

Grupa IV – Kubusie

„Paprocie tutaj rosły” wiersz

„Wieczór wigilijny” wiersz

Paprocie tutaj rosły
Paprocie wielkie jak sosny.
Aż spłynął lodowiec z
północy,
Wdarł się w gęstwinę
paproci.
Paprocie przyjęła ziemia.

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince
co tu przyszła na noc.
Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy

Cały las w ziemi kamieniał
Zapadał głębiej i głębiej.
Czerniał i twardniał na
węgiel.

wiecie?
To bałwan śniegowy.
Hanna Ożogowska
„Mikołaj” – piosenka
I. Mikołaj, Mikołaj jedzie
samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w
tę mroźną pogodę.
Ref.: Hu, hu, ha, tra, la, la,
co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tra, la, la, co to
za Mikołaj?
II. Mikołaj, Mikołaj lat ma
już bez liku,
a prezenty dziś wiezie
dzieciom w bagażniku.
Ref.: Hu, hu, ha, tra, la, la,
co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tra, la, la, co to
za Mikołaj?

a w brzuszku mu burczy.
Nie martw się ptaszku mój
przylec do okienka.
Będziesz miał tu ciepły
karmnik
i świeże ziarenka.
A.H. Murgrabia
„Nasz kochany Mikołaj” piosenka
I. Już śniegiem zima świat
okryła,
Już wigilijna przyszła noc,
Już ktoś zagląda do komina,
To z siwą brodą przemiły
gość.
Ref.: Nasz kochany
Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się.
(2x)
II. Choć bardzo zimno jest
na dworze,
Choć śniegu dużo, aż po
pas,
Choć wszystko skute
grubym lodem,
On się nie boi, odwiedzi
nas.
Ref.: Nasz kochany…

I tylko górnik dziś chodzi
Wśród skamieniałych
paproci.
M.Terlikowska
"Już blisko kolęda" piosenka
I.Gdy w pokoju wyrośnie
choinka,
Łańcuszkami, bombkami
zaświeci.
Ref.: To znaczy, że już
Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do
dzieci. Hej kolęda, kolęda.
II. Gdy opłatek już leży na
stole,
Pierwsza gwiazdka
zabłyśnie na niebie.

wszystkim
moc serdecznych życzeń.
Tadeusz Kubiak
"Świeć gwiazdeczko"piosenka
Arka Noego
I. Zaprowadź mnie, prosto
do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg
narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę
spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko,
mała świeć, do Jezusa
prowadź mnie x2
II. Narodził się, Bóg stąpił
na Ziemie
Narodził się, by uratować
mnie
Narodził się i nie zostawił
mnie x2

Ref: To znaczy, że …
Ref: Świeć, gwiazdeczko...
III. Gdy upieką się słodkie
makowce
I głos dzwonka z daleka
zawoła.
Ref.: To znaczy, że już
Święta,
Że już blisko kolęda,
I za drzwiami już stoi
Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda.

III. Czekaja tam, Józef i
Maryja. Śpiewają nam,
śpiewają gloriia
To gloriia, święta historiia
x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko...
IV. Zaprowadź mnie, prosto
do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg
narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę
spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko..

 UŚMIECHNIJ SIĘ
Na zajęciu pani pyta;
- Marku, kiedy używamy wielkich liter ?
- Kiedy mamy słaby wzrok – odpowiada bez namysłu chłopiec.

Dwa szczury jędzą taśmę filmową.
- Dobry film – mówi jeden.
- Tak – odpowiada drugi, ale książka była lepsza.

Podczas zabawy choinkowej Święty Mikołaj pyta na scenie małego Jasia:
- Czy masz rodzeństwo?
- Tak, starszego brata.
- A dobrze jest ci z nim?
- Niestety, nie mogę powiedzieć.
- Dlaczego?
- Bo on jest teraz na widowni...
Opracowanie i skład komputerowy: A. Guziejko, T. Faryno

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2018 Roku
pragniemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia.
Niech będzie to niezapomniany czas,
spędzony bez pośpiechu, trosk
i zmartwień,
przepełniony spokojem i radością,
wśród Rodziny, Przyjaciół
oraz wszystkich Bliskich Osób.
Dyrektor i personel Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku.

Kolorowanka pochodzi z serwisu: Kolorowankidodruku.pl

