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Nr 133 – grudzień 2018 r. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Grudzień 

 

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! 

 

Zimy nas ostatnio rozpieszczają, choć podobno w tym roku grudzień ma nas przywitać śniegiem. 

To okres na wspaniałe, wspólne zabawy z dziećmi. Grudzień to również czas, kiedy oczekujemy na 

Święta Bożego Narodzenia. Dla jednych to mistyczny okres religijnych przeżyć, dla innych po prostu 

tradycja. Bez względu na podejście warto kultywować związane ze świętami zwyczaje i obrzędy. 

Szczególnie w roku, kiedy obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę warto 

sobie uświadomić, jak ważny to element przekazywania wartości, kultury, sposobu na 

podtrzymywanie narodowej tożsamości.   

 

 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 
 

NAUKA PATRIOTYZMU POPRZEZ ZABAWĘ 

 

Rok 2018 jest wyjątkowym czasem pod względem rocznic historycznych.  To właśnie w tym 

roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Należy pamiętać, że 

kształtowanie postaw patriotycznych powinniśmy zacząć już od wczesnych lat dzieciństwa, ponieważ 

postawy, które ukształtujemy w dzieciach w tym wieku towarzyszą im praktycznie przez całe życie.  

W dzisiejszych czasach na rynku jest dostępnych wiele gier, książek i zabawek związanych 

z historią naszego kraju. Dzięki nim łatwiej będzie nam jako rodzicom i nauczycielom wspomagać 

dzieci w kształceniu postaw patriotycznych i rozwijaniu zainteresowań swoim krajem. 

Poniżej kilka propozycji dla mniejszych i większych dzieci. 

 

1.„Polak Mały” Gra edukacyjna IPN  

 

Gra edukacyjna „Polak Mały” za pomocą puzzli – które można również 

wykorzystać do zabawy w memory – zapoznaje z polskimi symbolami 
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narodowymi: flagą, herbem i słowami hymnu. W załączonej broszurze zamieszczono instrukcje gier 

dla dzieci w różnym wieku, od 4 do 8 lat.  

 

2. Kto ty jesteś? Płyta CD  

 

KTO TY JESTEŚ – to najnowsza płyta Fundacji Niepodległości skierowana do 

całej RODZINY, ze szczególnym wsłuchaniem się w NAJMŁODSZYCH . 

Płyta jest opowieścią, która w gronie rodzinnym, wieczorem przy kolacji czy 

w czasie wspólnej jazdy samochodem nie tylko mogłaby, ale wręcz powinna się 

wydarzyć. Jest też idealna do słuchania jej tylko dla siebie… Gdyby określić ją 

trzema słowami to byłyby to: szczerość, humor i zaskoczenie. Rodzice znów 

poczują smak oranżady w woreczku i lodów „Bambino”, przypomną sobie składane w dzieciństwie 

obietnice, podsłuchają szeptanych nocą najbardziej skrytych marzeń i przemyśleń swoich dzieci.  

Do płyty dorzucony jest niewidoczny, ale mocno odczuwalny pakiet rozbawienia, wspomnień, 

wzruszenia i zadowolenia ze spędzonego z „Kto Ty Jesteś” czasu. To coś więcej niż krążek z muzyką, 

a jeśli jednak nie uda się zobaczyć w nim tego co tam schowane – to zdecydowanie będzie to Państwa 

ulubiona płyta:) 

Wydawca: Fundacja Niepodległości Producent wykonawczy: Barbara Konarska Producent muzyczny 

i kompozytor: Aleksander “Mothashipp" Molak  

 

3. Niepodległość 1918 - Józef Piłsudski COBI 2980  

 

Coś dla fanów klocków :) 

Model przedstawia fragment warszawskiego Pałacu Saskiego, gdzie 

znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza. W zestawie również dwóch 

żołnierzy z Błękitnej Armii, uzbrojonych w karabiny z bagnetem oraz 

figurką Marszałka Józefa Piłsudskiego z szablą paradną, dosiadającego 

swej słynnej kasztanki i odbierającego defiladę wojskową.  

 

3. Kolorowanki patriotyczne. 

 

„Kolorowanki patriotyczne” to niezwykła seria odsłaniająca przed dziećmi 

historię i kulturę Polski.  

Dzięki  tym kolorowankom nasze pociechy poznają: 

- wybitnych i znanych w świecie Polaków (m.in. Świętego Jana Pawła II, 

Tadeusza Kościuszkę, Lecha Wałęsę),  

- symbole narodowe (np. herb Polski, insygnia koronacyjne, Syrenkę 

Warszawską czy Pomnik Małego Powstańca w Warszawie), 

- dawnych władców Polski (m.in. Mieszka I, Świętą Jadwigę, Władysława 

Jagiełłę, Jana III Sobieskiego), 

- drogę do wolności, jaką Polacy musieli przejść (powstania, legiony Piłsudskiego, żołnierze 

powstania warszawskiego), 

- polskie stroje ludowe (m.in. łowickie, zakopiańskie, kurpiowskie, krakowskie...), 

- stroje historyczne (dzieci dowiedzą się, jak ubierali się mężczyźni i kobiety w Polsce począwszy od 

czasów Sarmacji, a skończywszy na drugiej połowie XX wieku), 

- historię polskiego oręża (począwszy od wojów Mieszka I, przez rycerzy średniowiecznych, jazdę 

husarską, kosynierów, a skończywszy na współczesnych komandosach), 

- najpiękniejsze polskie miasta (m.in. Gniezno, Warszawę, Kraków, Częstochowę/Jasną Górę), 

- uroki polskiego krajobrazu (np. sady pełne jabłek, żyzne łany zbóż, bociany w gnieździe, jesienne 

widoki), 

- polskie zamki i pałace (m.in. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, Wilanów, Ogrodzieniec). 

Zestaw kolorowanek  Wydawnictwa pozwoli na wychowanie dzieci w miłości do własnego kraju. 

Książki oprócz swojego waloru edukacyjnego – przede wszystkim bawią. Dodatkowym atutem 

kolorowanek są naklejki, które zawsze przyciągają uwagę naszych milusińskich. 
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4. Puzzle Historyczne - Początki państwa polskiego  

 

Wiek 5+ 

Puzzle Historyczne Początki państwa polskiego zostały 

zaprojektowane tak, by poprzez świetną zabawę przybliżyć 

dzieciom historię początków państwa polskiego. Składają się one 

z 84 dużych elementów, tworzących po ułożeniu ilustrację o 

nieregularnych kształtach o wymiarach aż 64 x 46 cm. Oprócz 

elementów do układania pudełko zawiera w sobie (i na sobie) 

legendy i informacje o ważnych wydarzeniach z początków 

państwa polskiego oraz grę ćwiczącą spostrzegawczość. 

Barwne scenki, często humorystyczne, nawiązują zarówno do istotnych faktów historycznych (ślub 

Mieszka I i Dobrawy, chrzest Polski, bitwa pod Cedynią), jak i podań (legenda o Lechu, Czechu 

i Rusie, legenda o Popielu). Ze względu na różnorodność przedstawionych scenek, postaci i zwierząt, 

puzzle będą odpowiednie i dla chłopca, i dla dziewczynki. 

Zarówno sama ilustracja, jak i informacje umieszczone na pudełku mogą być punktem wyjścia do 

rozmów z dziećmi o początkach państwa polskiego.  

 

5. Kocham Polskę. Elementarz dla dzieci - Joanna Szarkow, Jarosław Szarkow 

 

„Kto ty jesteś? Polak mały...”. Ten wiersz Władysława Bełzy zna już od stu lat 

każde polskie dziecko. Książki serii „Kocham Polskę” to propozycja dla 

rodziców, którzy swoim pociechom chcą przekazać wiedzę o Polsce, jej historii, 

tradycji, bohaterach, ważnych wydarzeniach i miejscach, którzy chcą zaszczepić 

w nich zalążki patriotyzmu i miłości do swojego kraju. Chcemy, aby były 

dumne z tego, że są Polakami, i – jak w wierszu – na pytanie: „Czy ją kochasz”, 

mogły odpowiedzieć: „Kocham szczerze”.  

 

 

 

6.  Dumel Discovery, Interaktywna mapa Polski, zabawka 

edukacyjna 

 

Interaktywna Mapa Polski to trzecia mapa, która została 

wprowadzona na polski rynek przez markę Dumel Discovery. 

Innowacyjna Mapa Polski łączy zabawę z poznawaniem topografii 

rodzinnego kraju, historii, tradycji, symboli oraz kultury 

poszczególnych regionów. Mapa posiada dotykowy panel z 

aktywnymi ikonkami, pod którymi znajdziemy wiele przydatnych informacji i ciekawostek, które 

rozbudzą w dziecku ciekawość świata i pozwolą mu bliżej poznać nasz kraj. Chcesz się dowiedzieć z 

jakimi państwami graniczy Polska? Jaka znana osoba urodziła się w Rzeszowie? albo Jak wygląda 

herb Torunia? A możesz chcesz odsłuchać nasz polski hymn - Mazurek Dąbrowskiego? Interaktywna 

Mapa Polski skrywa całą masę faktów i ciekawostek, które zachwycą każdego małego podróżnika. 

Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę albo zmierzyć się z innymi członkami rodziny, włącz Quiz i 

wskaż właściwe położenie polskich miast lub wybierz trudniejszą wersję - Super Quiz i spróbuj 

udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania z zakresu herbów, znanych osób, budowli i ciekawostek 

dotyczących miast. 

• 450 faktów i pytań na temat polskich miast  

• quiz dla najmłodszych: znajdź miasto na mapie  

• super quiz: pytania o herby, znane osoby, budowle oraz położenie geograficzne miast  

• możliwość korzystania z mapy na podłodze lub na ścianie  

• wartości edukacyjne  

• mapa wydaje dźwięki  
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Propozycje przedstawione powyżej są tylko kilkoma przykładowymi, które są dostępne na 

polskim rynku. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej https://stylowydwor.pl/, na której 

znajdziemy mnóstwo propozycji dla dzieci w rożnym wieku. 

 
Opracowała Monika Suprun na podstawie : 

 

https://merlin.pl/ 

https://stylowydwor.pl/, 

https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/main.php 

 

 

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ 

 

 Gumisie dziękują mamie Zuzi za flagi Polski. 

 Smerfiki ucieszyły się z prezentu od rodziców Wojtusia – folii samoprzylepnej. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

  

 JAKIE MAMY PLANY 
 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. Urządzenia elektryczne 

2. Nadchodzi zima 

3. Święta tuż, tuż 

4. Nowy Rok 

Grupa II – Gumisie 

 

1. W dawnych czasach. 

2. Zwierzęta domowe. 

3. Co przynosi zima? 

4. Nadeszły święta. 

 

Grupa III – Pajacyki 

 

1. Na poczcie. 

2. Nadchodzi zima. 

3. Coraz bliżej święta. 

4. Coraz bliżej święta cd. 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Chcę być świętym Mikołajem. 

2. Pada śnieg – święta tuż, tuż. 

3. Zbliżają się święta. 

4. Witamy Nowy Rok. 

 
 

 

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU 
 

 07.12.2018 godz. 9.30 - „Świąteczna gorączka” – przedstawienie teatralne w wykonaniu grupy 

„Magik” 

 07.12.2018 godz. 16.30 – Świąteczne stroiki” – warsztaty w ramach Klubu Optymistycznego Rodzica  

 

 

 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 

 
W listopadzie w naszej placówce odbyło się kilka 

optymistycznych spotkań i uroczystości, w których brały udział dzieci 

https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/main.php
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z całego przedszkola. Już na początku miesiąca uczestniczyliśmy w biciu Rekordu dla Niepodległej – 

9.11.2018 r. o godzinie 11.11 dzieci obecne w przedszkolu uczciły Dzień Niepodległości wspólnym 

odśpiewaniem całego Mazurka Dąbrowskiego. O prawach i o obowiązkach rozmawialiśmy 

w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka, czyli 20.11.2018 r. Kolejną okazją do świętowania był 

Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony w naszym przedszkolu 23.11.2018 r. Koniec miesiąca 

zwieńczyły wróżby i zabawy z okazji Optymistycznych Andrzejek. Oj działo się, działo .  

 

Fotorelacje dostępne w galerii na stronie internetowej www.ps5@bialystok.pl 

 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 

Grupa I – Smerfiki Grupa II - Gumisie Grupa III – Pajacyki Grupa IV - Kubusie 
 

„Jedzie Zima"- wiersz   

 

Jedzie pani Zima , na 

koniku białym, 

spotkały ją dzieci, 

pięknie powitały: 

- Droga pani Zimo, sypnij 

dużo śniegu, 

żeby nam saneczki, nie 

ustały w biegu.  

Hanna Ożogowska 

 

„Mikołaj” - piosenka 

 

1. Kto zagląda w okno, 

kto latarką świeci, 

kto patrzy przez szybkę, 

szuka grzecznych dzieci. 

 

Ref. To Mikołaj, to 

Mikołaj, to Mikołaj 

Święty. To Mikołaj, to 

Mikołaj niesie nam 

prezenty. 

 

2. Kto swymi saniami, 

aż z bieguna leci, 

kto puka do domu, 

szuka grzecznych dzieci. 

 

Ref. To Mikołaj… 

 

3. Kto tu do nas jedzie, 

w zimowej zamieci, 

rozgląda się w koło, 

szuka grzecznych dzieci. 

 

Ref. To Mikołaj… 

 

4. Kto wyciąga prezent, 

pierwszy, drugi, trzeci, 

kładzie pod choinkę, 

tam gdzie grzeczne 

dzieci. 

 

„Śnieg” – wiersz 

 

Niebo sypie białym 

śniegiem od samego rana. 

Już przykryte wszystkie 

dachy, a Kasia zaspana. 

 

Śnią się Kasi śnieżne 

zaspy i góry wysokie, 

Które z chęcią oglądała 

Tuż przed Nowym 

Rokiem 

D. Kossakowska 

 

„Dinozaury” - piosenka 

 

1.Dinozaury się zebrały 

chrupu chrupu chrup 

chrup chrup 

Razem z dziećmi tańczyć 

chciały 

Tupu tupu tup tup tup 

Jak pięknie dzieci tańczą 

Ja też tak chce 

Na bal do dyskoteki 

Zaproście mnie 

 

2. Dzieci boją się i płaczą 

Gdy któregoś z nas 

zobaczą, a my tylko 

tańczyć chcemy 

Nie straszymy nie 

gryziemy. 

Tylko z Wami tańczyć 

chcemy 

Nie drapiemy nie 

gryziemy wrrrrrr 

 

3. Tupu tupu, tupu tupu 

Bardzo tańczyć nam się 

chce. 

Chrupu chrupu, chrupu 

chrupu 

choć waleczny jestem 

 

„Zima”  - wiersz 

 

Mroźna zimo, piękna 

pani, czy już zawsze 

będziesz z nami? 

Daj nam śniegu, trochę 

lodu, styczniowego 

garstkę chłodu. 

 

Chcemy jeździć na 

saneczkach i na nartach 

po góreczkach. 

Chcemy lepić dziś 

bałwana, śniegowego 

super pana. 

 

Śnieżek będzie i lód też, 

to jest zima, przecież 

wiesz. 

Będę z wami aż do 

wiosny, zanim spadnie 

śnieżek z sosny. 

D. Kossakowska 

 

 

„Pan Listonosz” – 

piosenka 
 

1. Idzie pan listonosz 

Z uśmiechem na twarzy 

Chociaż niesie torbę 

Która dużo waży 

 

Ref: Pan listonosz 

dzielnie ciężką torbę nosi 

Listy oraz paczki co 

dzień nam przynosi! / x2 

 

2. Idzie pan listonosz 

Kiedy słońce grzeje 

Idzie pan listonosz 

Gdy deszcz mocno leje 

 

Ref: Pan listonosz… 

 

„Wieczór wigilijny” - 

wiersz 

Kiedy na niebie gwiazdka 

rozbłyśnie to do 

wieczerzy siadamy. 

Piękna choinka, stół z 

potrawami, a my kolędy 

śpiewamy. 

W stajence Jezus się 

narodził, 

Pasterze go odwiedzili. 

Z pokłonem przyszli też 

Trzej Królowie 

I dary hojnie złożyli. 

A my z opłatkiem wśród 

swych najbliższych, 

Życzenia sobie składamy. 

I wszyscy razem dziś się 

cieszymy, że święta 

wspaniale mamy. 

Dorota Kossakowska 

 

„Mokra zima” - 

piosenka 

1.Wszyscy mówią, że jest 

zima. Tak wynika z 

kalendarza. 

Lecz, gdy patrzę na 

pogodę co innego 

zauważam. 

 

Ref. Mokra zima, to nie 

zima 

Niby jest, lecz jej nie ma. 

Mokra zima to nie zima 

Śniegu nie ma, mrozu nie 

ma, 

Sopli nie ma, nie! 

 

2.Juz od rana deszczyk 

pada, mocno leje po 

obiedzie. Gdzie ta zima 

się schowała? 

Może w jakimś barze 

http://www.ps5@bialystok.pl/
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Ref. To Mikołaj… 

 

 

 

 

grzeczny więc się nie bój 

nie zjem Cię Wrrr. 

 

3. Idzie pan listonosz 

Do przedszkola wchodzi, 

Uśmiech przedszkolaków 

Dzień mu rozpogodzi. 

 

Ref: Pan listonosz…  

 

siedzi? 

 

Ref. Mokra zima… . 

 

3.Gdy z przedszkola już 

wrócimy razem z dwoma 

kolegami w detektywów 

się zmienimy, 

Wytropimy zimę sami. 

 

Ref. Mokra zima… . 

 

4.A jak wreszcie ją 

znajdziemy, to powiemy 

co myślimy. Niech 

wypełnia obowiązki, 

Bo nie chcemy takiej 

zimy. 

 

Ref. Mokra zima… . 

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 
 

- Mamo, wykreśl z mojego listu do świętego Mikołaja kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy. 

-A co, nie chcesz już pociągu?  

- Chcę, ale jeden znalazłem już w waszej szafie. 

 

           
 

Mama woła Jasia, który jest w swoim pokoju: 

- Synku rzuć wszystko natychmiast i chodź na obiad. 

Z pokoju Jasia słychać brzęk i plusk, po chwili chłopiec wchodzi do kuchni. 

- Jasiu, co robiłeś tak głośno w swoim pokoju? 

- Przenosiłem akwarium. 

 
 

 

Spokojnych Świąt Bożego 

Narodzenia,  

spędzonych z bliskimi, 

w ciepłej, rodzinnej 

atmosferze,  

oraz samych szczęśliwych dni  

w nadchodzącym Nowym Roku 

życzą: 

Dyrektor oraz personel  

Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku. 
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