
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich 

Gazetka dla rodziców dzieci z Przedszkola Samorządowego

Przedszkolne ABC 
nr 2 – grudzień  2021r.



,,Skrzaty ”ubierają choinkę

Święta tuz tuż  Mikołaj zapewne pakuje już  prezenty więc dzieci  musiały być 

przygotowane i wypaść dobrze podczas wizyty ważnego Gościa . Udekorowały  pięknie  

choinkę i zrobiły  kolorowy papierowy łańcuch . Sala była już gotowa na przyjście 

zarówno Mikołaja jak i zimy 



Lekcja biblioteczna 0b    1.grudnia

Jak zawsze na początku każdego miesiąca odwiedziła ,,Jeżyki’’  Pani Asia 

z biblioteki . Ponieważ to już grudzień zbliżają się tak oczekiwane zwłaszcza przez 

dzieci Święta Bożego Narodzenia  , więc słuchaliśmy opowiadania związanego 

z tym tematem . Święta to wyjątkowy czas  i wszelkie opowieści skłaniają do 

zadumy i wzruszają .



Popołudniowe bałwanki w ,,Skrzatach”    2.grudnia

Po południowej drzemce dzieci obudziły się pełni energii  .W związku z tym  wykonały 

zimowe bałwanki .Powstały – jak zawsze – piękne prace plastyczne z udawanym 

śniegiem zrobionym z płatków kosmetycznych .



Choinka w Rybkach     3.grudnia

Wszyscy z  niecierpliwością oczekują wizyty św. Mikołaja! W związku z tym dzieci 

postanowiły nastroić się świątecznie i wspólnie ubrały choinkę . 

Teraz już  

z niecierpliwością oczekujemy wizyty  tego Wyjątkowego Gościa .



Olaf w ,,Skrzatach’’

3.grudnia

Każdy  zna bajkę ,,Kraina lodu” i każdy uwielbia Olafa – słynnego bałwana 

z bajki od dziś Olaf będzie witał i żegnał dzieci wchodzące i wychodzące z naszego 

przedszkola .Skrzaty od samego rana pomagały tworzyć bałwana . Przy okazji 

rozmawiały na temat prawidłowego ubierania się zimowa porą , dlatego też Olaf 

ma czapkę i szalik.



Grupa 0b przygotowuje ozdoby choinkowe    5.grudnia

Święta coraz bliżej, więc starszaki z grupy 0b z zapałem wzięły się do przygotowania 

świątecznych dekoracji. Wykonały łańcuchy z bibuły i robiły brokatowe bombki. 

Dekoracje wyszły wspaniale i nimi  udekorowali  choinkę w  sali. Przygotowali  również 

świąteczne prace plastyczne i nie zapomnieli też o Świętym Mikołaju… i przygotowali dla 

niego słodki poczęstunek . 



Grupa ,,Pszczółek”  wysłała kartki z życzeniami 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2022 do 

zaprzyjaźnionych przedszkoli 

w Tyńcu Małym, Wysokiej oraz we Wrocławiu.

Długo nie czekając grupa ,,Pszczółek” dostała odpowiedź 

z Przedszkola w Tyńcu Małym od grupy Poziomek. Otrzymali piękną kartkę 

z życzeniami i pięknego aniołka. 



Wizyta Mikołaja u ,,Rybek”

6.grudnia

Grupę 2 odwiedził Mikołaj. Rybki od samego rana nie mogły się doczekać tego spotkania. Gdy 

już  zawitał, wszystkie dzieci były bardzo szczęśliwe. Mikołaj rozmawiał z każdym dzieckiem, 

pytał czy było grzeczne i każdemu podarował piękny prezent. Rybki w ramach podziękowania 

zaśpiewały dla Mikołaja piosenkę i wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.



Wizyta św. Mikołaja w ,,Skrzatach”

6.grudnia

Przedszkolaki odwiedził  św. Mikołaj!!  Dzieci bardzo się ucieszyły z tego powodu. Mikołaj rozdał  

prezenty i pytał  czy byli  grzeczni ? Dzielne Skrzaty przygotowały dla Mikołaja niespodziankę, 

nawet dwie niespodzianki  .Zaśpiewały  piosenkę, a także każdy  narysował  piękny rysunek. 

Mikołaj był zachwycony .Powiedział także, byśmy prezenty od niego otworzyli w domu bo 

napisał dla każdego z nas list, który odczytają nam w domu rodzice 🙂



Współpraca 0 b z przedszkolem w Ślęzie

6.grudnia

Dzieci otrzymały kolejną wiadomość  z przedszkola w Ślęzie.  Dowiedziały się , że dzieci z grupy 

,,Pieski’’ brały udział w przeglądzie Piosenki Patriotycznej,  świętowały  Dzień Życzliwości i miały 

spotkanie z alpakami. Dla Pluszowego Misia zrobiły prezenty w postaci aparatów fotograficzny 

lub telefonów komórkowych. Okazuje się , że niestety nie tylko w naszym przedszkolu ,,grasuje’’ 

wirus , który też dotarł do grupy ,,Pieski’’ . Cieszymy się ,że wszyscy szczęśliwie wracają do 

przedszkola . Życzymy wszystkim dużo zdrowia i pozdrawiamy – JEŻYKI



Mikołaj w 0a 

Dzieci  odwiedził  prawdziwy Święty Mikołaj! 

Z tej okazji zaśpiewały dla Niego piosenkę i wręczyły laurki . Mikołaj pytał   czy byli  grzeczni-

oczywiście, ze TAK !  

Rozdał  wspaniałe prezenty, by następnie udać się do innych grzecznych dzieci 



Święty Mikołaj z wizytą w grupie 0b

6 grudnia dzieci z utęsknieniem czekały na wizytę Świętego Mikołaja. 

Domyślały , że z pewnością krąży w pobliżu przedszkola, bo zjadł wszystkie ciasteczka, 

które dla niego  wcześniej przygotowały .Po śniadaniu czekała  wielka niespodzianka. 

Pani Małgosia przyniosła  list od samego Świętego Mikołaja i do niego dołączony   film . 

Nieco później   zawitał sam Święty Mikołaj i przyniósł prezenty dla każdego dziecka. 

Dzieci  przygotowały dla niego miłą niespodziankę i zaśpiewały piosenki.

Oczywiście były pamiątkowe zdjęcia i radość z otrzymanych prezentów.



Zimowe akcenty w 0a

7.grudnia

Niedługo zawita zima, a święta tuż, tuż. Nadszedł więc czas na dekorowanie sali oraz na 

wykonywanie zimowych prac plastycznych. Okna Sali   zdobią bałwanki, choinki oraz 

renifery, ubrane są  dwie małe choinki .Dzieci wykonały prace plastyczno- zimowe   przy 

pomocy… papieru toaletowego Wyszły piękne choinki .



,,Zabawa sztuką ” 0b

7.grudnia

W ramach realizacji kolejnego zadania z projektu ,,Zabawa Sztuką ‘’dzieci wykonały  mandala. 

Stworzyły  wzory  na bazie koła z użyciem produktów spożywczych . Wykorzystały do tego 

nasiona kawy, grochu, fasoli oraz płatki śniadaniowe , herbatę i kaszkę kukurydzianą .To dobra 

zabawa na takie ponure i pochmurne dni , kiedy  pogoda nie sprzyja spacerom . Ponadto 

produkty sypkie , to również świetne doświadczenie sensoryczne , bo angażujemy zarówno 

zmysł dotyku , wzroku jak  i węchu . 

Powstały wspaniałe i pachnące prace , które  Jeżyki wykonały z zapałem i ochotą.



Zimowe karmniki w ,,Skrzatach”

8. grudnia

Dzieci uczyły się o dokarmianiu ptaków zimową porą . Rozmawiały o tym dlaczego 

robienie karmników i dokarmianie ptaków jest ważne i dlaczego powinniśmy to 

robić .Na koniec, by utrwalić i podsumować  wiadomości wykonały pracę 

plastyczną  ,,Zimowe karmniki” . 



Świąteczne dekoracje 0b

8.grudnia

Święta już blisko więc  czas na wykonanie ozdób świątecznych 

i choinkowych . Sala już super wygląda, bo niedawno były odwiedziny Mikołaja 

i musiało być pięknie.  Dzieci wykonały ozdoby stosując różne materiały 

i techniki plastyczne.  Tworzyły ozdoby z szyszek, które pozostały  po jesiennej dekoracji , 

a teraz wystarczyło trochę farby, brokatu , czerwona kokardka i świetna dekoracja na 

choinkę , stroiki i dodatki do tablic z reniferami .



,,SENSORYKA DLA SMYKA” 0b

8.grudnia w ramach innowacji ,, Sensoryka dla smyka’’ dzieci  rozwijały zmysł węchu i 

umiejętność rozróżniania zapachów , co okazuje się nie jest  łatwe . Korzystały z 

naturalnych aromatów takich owoców jak: truskawka, banan, ananas, pomarańcza, 

cytryna, jabłko, gruszka, kokos, melon. Starały się rozpoznać zapach i wskazać obrazek z 

odpowiednim owocem. 

Była  super zabawa , którą warto powtórzyć.



,,Skrzaty” wysyłają reniferki do małopolski!

9.grudnia

W ramach współpracy z inną placówką dzieci  wykonały piękne prace plastyczne. 

Jest zima więc prace powstały o zimowo – świątecznej tematyce. Mają nadzieje, że 

reniferki wywołają uśmiech na ustach  Odbiorców . Do rysunków dołączyły list, w którym 

opisały siebie i  przedszkole . Na koniec życzyły wesołych świąt 



Kubusiowi przyjaciele natury

9.grudnia

W ramach projektu  ,,Kubusiowi przyjaciele natury” dzieci z grupy ,,Rybki ”podczas zajęć dostały 

list od Kubusia z prośbą o pomoc. ,,Rybki ”dowiedziały się czym jest las, kto w nim mieszka i  co 

w nim rośnie,  poznały także zasady zachowania w lesie i wspólnie omówiły co zagraża lasom. 

Na końcu wykonały zadania na mapie, którą dostały od Kubusia. Dzieciom bardzo podobały się 

zajęcia i czekają z niecierpliwością na kolejne zajęcia.



Kolorowe bombki w 0a

9.grudnia

Zbliżają się święta Bożego narodzenia, dlatego też z chęcią dzieci wykonały świąteczne 

dekoracje.  Tym razem zaprojektowały bombki na choinkę do swoich domów .Wyszły bardzo 

kolorowe, a każda  z nich jest inna .



,,Żabki ”z 0a wysyłają kolejny list

9.grudnia

W ramach współpracy z dziećmi ze szkoły w Mordarce z woj. małopolskiego, wysłany został  

kolejny list. Tym razem z racji zbliżających się świąt dzieci stworzyły dla  kolegów i koleżanek 

jemioły- wykorzystując do tego papier toaletowy oraz farby plakatowe. Wierzą , że jemioły 

przyniosą Im zawsze szczęście . 

Napisały  także list życząc wesołych świąt oraz podziękowały   za kartki świąteczne .



Lepimy bałwany w ,,Rybkach”

9.grudnia

W ramach projektu edukacyjnego  ,,Hu hu ha nasza zima zła” dzieci ulepiły przepiękne 

bałwanki! Niestety śniegu nie wystarczyło, musiały ratować się plasteliną . 

Bardzo są dumni z  bałwankowego stadka .



,,Rybki” badają co się dzieje ze śniegiem, gdy weźmiemy go do przedszkola 

9.grudnia

Dzieci z placu zabaw zabrały trochę śniegu i lodu. Obserwowały, co się  z nim stanie, gdy będzie 

w wyższej temperaturze. W ramach realizacji projektu ,,Mały naukowiec” poznają prawa fizyki 

i wiedzą  , że lód w ciepłym się rozpuszcza i zostaje woda. 

Co więcej! Pani wytłumaczyła  , dlaczego nie powinniśmy śniegu jeść ( tak ,tak, zdarza nam się 

czasem 😉 Woda w słoiku była brudna!



„HU, HU ,HA – nasza Zima zła” 0b

9.grudnia

,,Jeżyki’’ jeśli tylko pogoda sprzyja spędzają czas na dworze, bo  trzeba organizm 

hartować . Najlepiej ubierać się wtedy na cebulkę. W ten sprytny sposób na zewnątrz 

nie zmarzniemy, a gdy wejdziemy do pomieszczenia z ogrzewaniem ściągniemy kilka 

warstw i będzie dobrze. Dzieci wiedzą jak ważne są : szalik, rękawiczki i czapka –

pierwszej prawo ciepłej czapki brzmi: im bardziej głupio się w niej wygląda, tym jest 

cieplejsza. Okrycie głowy to absolutna podstawa zapobiegania wychłodzeniu . 

Dzieci bardzo lubią zimę , a śnieg to wielka dla niech atrakcja 

i możliwość tworzenia wzorów i budowli w naturze , a nie tylko na kartce papieru. 

Zima dopiero przed nami i warto spędzać wiele czasu na świeżym powietrzu .



HU ,HU ,HA – nasza Zima zła” – eksperyment 0b

9.grudnia

Podczas pobytu na placu zabaw dzieci zebrały kawałki lodu i kulkę śniegu. Były ciekawe co się z 

nimi stanie po przyniesieniu do przedszkola.

Zastanawiały się   :

– Czy śnieg choć biały jest  czysty – jak się nam wydawało?

– Jak powstaje lód ?

– Co stanie się po kilku godzinach  pobytu w ciepłym pomieszczeniu z tymi materiałami ?

Dzieci oglądały z zaciekawieniem  kostki lodu, badały  co się z nimi dzieje, gdy trzymane  są w 

ręku. Starały się wyciągnąć wnioski , że  lód to zamarznięta woda. Po niedługim czasie, dzieci  

zaobserwowały ,że zarówno woda ze śniegu jak i roztopionego lodu zawiera  wiele 

zanieczyszczeń . Wspólnie próbowały  ustalić, dlaczego kostki z kaloryfera szybciej się roztopiły i 

zamieniły w wodę , niż te umieszczone na parapecie ? To doświadczenie wiele dzieci nauczyło 

mamy nadzieje , że  już nikt nie pokusi się o próbować  jak smakuje śnieg , a zimowy lód – to nie 

to samo , co lody dla ochłody w upalne letnie dni .



,,Rybki ”wysyłają kartki

10.grudnia

W ramach współpracy z wrocławskimi przedszkolami, dzieci z grupy ,,Rybki” stworzyły piękne 

kartki świąteczne. Złożyły koleżankom i kolegom z przedszkola przy ulicy Kłodzkiej i Radkowskiej  

życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.



Dzień Guzika w ,,Skrzatach”

10.grudnia

Dzieci świętowały Dzień Guzika .Guzik, niby zwykła codzienna rzecz, a okazuje się, 

że zajęcia z nim związane mogą być ciekawe .Ćwiczyły  i rozwijały  sprawność 

manualną nawlekając guziki na włóczkę .Wyszły  super naszyjniki , a później 

,,ubrały się” w stworzone przez siebie koszule, które ozdobiły guzikami .

Poznały historie tego dnia i kilka ciekawostek na temat guzików .



Międzynarodowy Dzień Gór w 0a

10.grudnia

Dzieci obchodziły Dzień Gór . Okazało się, że wszyscy są miłośnikami gór i górskich 

wycieczek.  Niektórzy  lubią jeździć na nartach, inni wolą wędrować. Wiedzą jakie  zasady 

panują w górach, bezpieczeństwie, ubiorze górskim, roślinności i zwierzętach, które 

można tam spotkać . Dowiedziały się jaki jest najwyższy szczyt na świecie i w Polsce. 

Wykonały prace wielkoformatowe przy pomocy szarego papieru i biły , które  ozdabiają 

sale.  



„HU ,HU ,HA – nasza Zima zła” – bałwanki 0b

10.grudnia

Dzieci  ulepiły bałwanki , ale nie takie z plasteliny tylko z prawdziwego śniegu. Każdy miał okazję 

stworzyć własnego bałwanka lub pracować zespołowo. Dzieci wiedzą jak  zachować się w czasie 

zabaw na śniegu i unikają  niebezpiecznych sytuacji. Dawka ruchu na świeżym powietrzu, 

zwłaszcza  słoneczny dzień   pozwala zapobiegać niedoborom witaminy D  odpowiedzialnej za 

silne kości i zdrowe zęby. Aktywności na świeżym powietrzu w zimie  zwiększa odporność 

organizmu i na pewno rzadziej będziemy chorować , a dawka rześkiego, zimnego powietrza 

wpływa na lepszy sen . Mamy nadzieje , że wszystkie dzieci codziennie choć kilka minut 

spędzają na świeżym powietrzu  i choroby będą je omijać – czego życzą  ,,Jeżyki’’.



Współpraca z rodzicami 0b

10.grudnia

Dzieci obejrzały  i wysłuchały fragmentu książki czytanej on-line przez Tatę  Hani ,,Pomelo

rośnie’’ .  Była to opowieść o różowym słoniku imieniem Pomelo – najmniejszym słoniu świata.  

Wszystko wskazuje na to, że Pomelo urośnie i już nie będzie najmniejszy. To bardzo wzruszająca 

książka i świetna okazja do rozmowy z dzieckiem o tym, co będzie kiedyś.  Jak widzi siebie 

w przyszłości? Jakie są jego uczucia związane z byciem dużym, coraz większym? Czego się nie 

może doczekać? Na co się cieszy? Czego się boi?

Dziękujemy Tacie Hani za wspaniałą intonację podczas czytania i uśmiech , który wywołał nie 

tylko na twarzach córek , ale też naszych ,,Jeżyków’’ . Dzieci z uwagą 

i zaciekawieniem wysłuchały opowiadania i wykonały do niego wspaniałe ilustracje .



,,Skrzaty” tworzą  ,,Zimę w słoiku” dla Rodziców

13.grudnia

Dzieci  stworzyły piękny zimowo – świąteczny prezent dla  kochanych Rodziców. 

Zima za oknem w tym roku jeszcze się nie pokazała , dlatego została zamknięta w  

słoikach .Jest tam śnieg, choinka świąteczna gwiazdki, brokat inne ozdoby 

sprawiające, że prezent jest błyszczący, kolorowy, a przede wszystkim zrobiony 

z wielkim zaangażowaniem ,,Skrzatów” .Każdy  chciał, by jego prezent dla 

Rodziców był wyjątkowy i sprawił radość naszym bliskim .



Dzień Kropki w 0a     

14.grudnia dzieci obchodziły  dziwny dzień…Dzień Kropki .Tego dnia ubrania wypełnione były 

kolorowymi kropkami, które dzieci same wykonały .

Na zajęciach dzieci uważnie wysłuchały opowiadania, jak to zwyczajna kropka zmieniła świat 

małej dziewczynki o imieniu Vashti.  Tego dnia również dostrzegały kropki tam, gdzie wcześniej 

w sali nikt na nie , nie zwracał uwagi.  Wspólnie bawiły się z kropką, skakały po kropkach, 

z kropek powstały piękne korale .

Na zakończenie dnia dzieci tańczyły wesoło przy „Piosence o kropce” oraz piosence 

„Biedroneczki są w kropeczki”.



Dzień Małpy w ,,Skrzatach”

14.grudnia

Dzieci  świętowały dzień Małpy. Wysłuchały opowiadania Stefani Szuchowej „Przygody 

z małpką”  , które bardzo  się podobało.  Następnie bawiły się 

w zabawy paluszkowe o małpiej tematyce  Obejrzały  film edukacyjny 

i zdjęcia różnych małp i teraz wiedzą, że są przeróżne małpy – duże i małe, włochate 

i nie, białe i brązowe . Na koniec postanowiły uruchomić  wyobraźnie i zrobiły balonowe 

małpki, które będą im towarzyszyły w drodze powrotnej do domu.  



0a zostały Kubusiowymi przyjaciółmi przyrody 

15.grudnia

W tym roku  dzieci zostały  Kubusiowymi przyjaciółmi przyrody . Zrealizowały pierwszy 

scenariusz przydzielony  przez Kubusia .Poznały historię wilka Łapinka, który potrzebował  

pomocy, by czuć się bezpiecznie w lesie. Na  mapach lasu pokolorowały na zielono 

choinki, znalazły domki dla zwierząt, omówione zostały zasady zachowania w lesie . 

Dzieci stworzyły  plakat Przyjaciela lasu.



Rozwijanie zmysłów: wzroku, dotyku, węchu i smaku – innowacja pedagogiczna 

,,Sensoryka dla smyka” w grupie 0b

15 grudnia w ramach innowacji pedagogicznej  ,,Sensoryka dla smyka – zabawy rozwijające 

zmysły”, przedszkolaki z grupy 0b rozwijały zmysły: węchu, smaku i dotyku, wykorzystując do 

tego owoce, warzywa i przyprawy.

Podczas zajęć  dzieci korzystały z pomocy wielu zmysłów. Ich zadaniem było najpierw 

poklasyfikować produkty na warzywa i owoce, a następnie przy pomocy wzroku podać ich 

nazwę i właściwości (wielkość, kolor, kształt). Następnie kolejno za pomocą najpierw dotyku, 

potem węchu i na końcu smaku rozpoznawały produkty podając ich właściwości. Korzystając z 

dotyku określały fakturę produktu, twardość oraz wielkość ; przy pomocy węchu określali 

zapach produktu; na koniec próbując różne produkty podawały ich smak i twardość.

Na zakończenie poznały również różne rodzaje przypraw. Za pomocą wzroku i  węchu określali 

ich wygląd, kolor i zapach.

Dzieci miały okazję przekonać się, że rozpoznawanie warzyw, owoców i przypraw tylko za 

pomocą jednego zmysłu może być naprawdę trudne.



Grupa 0b dekoruje świąteczne pierniczki 

Zbliżają się najpiękniejsze święta w roku. W każdym domu i przedszkolu trwają 

intensywne przygotowania. 

W dobrym przeżyciu Bożego Narodzenia pomaga świadome pielęgnowanie 

zwyczajów i tradycji świątecznych.

15 grudnia, w czwartkowe popołudnie, podczas kolejnych warsztatów 

świątecznych, dzieci z grupy 0b mogły osobiście doświadczać świątecznych 

przygotowań, podczas dekorowania pierniczków.

Poprzez wspólne działanie i samodzielne doświadczanie dzieci kultywowały 

tradycję, pobudzały inwencję twórczą, a przede wszystkim odczuwały radość 

świątecznego oczekiwania. 



Zimowy krajobraz w ,,Skrzatach”

17.grudnia

Dzieci stworzyły piękny zimowy krajobraz .Jak zawsze  prace zaskoczyły ich  samych .Wyszły 

bardzo zimowe, piękne i oczywiście błyszczące od  ulubionego brokatu . Niektórzy zobaczą tam 

góry, a inni choinki okryte kołderką śniegu. Ważne  by na święta świat  za oknami wyglądał tak 

zimowo jak na przedstawionych pracach .



Ozdabianie pierniczków przez ,,Skrzaty”

17.grudnia

Prócz pięknych prac plastycznych dzieci ozdabiały również  pierniczki . 

Było to słodkie zadanie .Dekorowały pierniki pisakami z lukrem i mnóstwem różnych posypek . 

Dzieci były bardzo zaangażowane  w to zadanie 

Na zakończenie zjadły  pierniki , ozdoby i to było najlepsze zadanie. 

Pierniczki były piękne , kolorowe i tak tez smakowały.



Zima w 0a 

17.grudnia

Już za chwileczkę nastanie kalendarzowa  zima  .W związku z tym dzieci  wykonały  zimowe 

prace plastyczne, które zdobią  salę oraz korytarz .Wyszły jak zawsze pięknie .



Listy do św. Mikołaja od dzieci z 0a

17.grudnia

Wszyscy lubią  dostawać prezenty .Dzieci ,,napisały”  więc listy do św. Mikołaja, 

z rysunkami- rzeczami które pragną  dostać  pod choinkę .Każdy  marzy o czymś innym .

Klocki lego, samoloty, lalki, zestawy do tworzenia breloczków i wiele, wiele innych super 

zabawek .Ciekawe co przyniesie  Mikołaj… 🙂



Choinki i bałwanki dla rodziców o dzieci z ,,Żabek”   0a

17.grudnia

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia dzieci stworzyły prezenty dla rodziców . 

Powstały choinki z kolorowych patyczków, drucików kreatywnych 

i brokatu oraz zimowe bałwany- z masy solnej . 

Mamy nadzieję, że  rodzicom spodobają się prezenty .



,,Żabkowa” wigilia 

17.grudnia

W grupie odbyła się  wigilia  .  Dzieci ubrane elegancko śpiewały kolędy. 

Najbardziej jednak czekały na… ozdabianie pierniczków . Miały do dyspozycji kolorowe 

pisaki cukrowe, posypki m.in. w kształcie serduszek i gwiazdek. Niektóre pierniczki zjadły 

od razu- były taaakie pyszne! Niektóre zabrały do domu, żeby poczęstować rodziców 

oraz rodzeństwo i pochwalić się kreatywnymi wzorkami .



Wigilia w ,,Pszczółkach”

17.grudnia

W piątek w grupie  ,,Pszczółek” wszyscy zasiedli do wigilii. Najpierw Pani wprowadziła  

do tematu – dzieci rozmawiały o zwyczajach oraz tradycjach związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia. Wspólnie przygotowały  stoły – rozdały talerzyki, kubeczki i 

świąteczne serwetki oraz stroiki z zielonych gałązek. Zanim usiadły do stołu zaśpiewały 

piosenkę i złożyły  nawzajem życzenia. W tak miłej i świątecznej atmosferze przy 

dźwiękach kolędy zjadły  słodkości przygotowane przez rodziców.

Bardzo dziękujemy Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie  uroczystości.



Wigilia w grupie 0b

17.grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, dlatego też przeżywaliśmy go 

bardzo uroczyście. W dzień przedszkolnej wigilii  w naszej grupie i w całym przedszkolu 

panowała radosna, ożywiona atmosfera. Dzieci bardzo chętnie pomagały w tym dniu 

w przygotowaniach. Wspólnie nakrywały do stołu, układały krzesła, rozkładały serwetki. 

Zasiadając do odświętnie przygotowanego stołu, dzieci zapomniały o kłótniach, sporach 

i zmartwieniach, bo święta to przecież czas radości i wybaczania. Atmosfera była prawdziwie 

rodzinna, a odświętne stroje wszystkich podkreślały rangę tego dnia.


