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„Dziecięca matematyka– dlaczego tak
ważne jest rozwijanie zdolności dzieci?”



„Historia Świętego Mikołaja”



„Świąteczne przysmaki”

ZIMA - Termin kalendarzowej zimy jest stały i przypada na 22 grudnia. Drugim terminem
określającym nadejście tej pory roku jest zima astronomiczna. Przypada ona na dzień 21 lub 22
grudnia, kiedy następuje przesilenie zimowe. Istnieje także pojęcie zimy klimatycznej. Według
tego terminu, zima nadchodzi w momencie, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 0
stopni Celsjusza.










W grudniowe popołudnia każdy jeden promyk słońca jest na wagę złota – z utęsknieniem
wypatrywany pomiędzy kolejnym warstwami zgromadzonego na oknach szronu. Tymczasem to właśnie w grudniu gdy za oknem ciemno i zimno, nasza miła planeta Ziemia znajduje się … najbliżej Słońca
Miesiące grudzień, styczeń i luty to miesiące zimowe na półkuli północnej, ale na półkuli
południowej (na przykład w Australii) najzimniejsze miesiące roku to czerwiec, lipiec i sierpień.
Drzewa liściaste tracą swoje liście zimą, aby zachować bardzo potrzebną wodę, ale drzewa wiecznie zielone mają inną metodę. Drzewa zielone często mają igły. Dzięki temu są
w stanie zachować zieleń i przetrwać zimę.
Oczy reniferów zmieniają kolor ze złotego latem na niebieski zimą, aby umożliwić im lepsze widzenie w ciemności.
W zależności od pory roku niektóre zwierzęta zmieniają kolor. Na przykład, arktyczne futro lisa zmienia się zimą na białe, dzięki czemu może piej wtopić się w śnieg.

Jaką porę roku mamy,
gdy za morzem są bociany? (zima)

Nosi je na rękach nawet słaby
malec. Mogą mieć pięć palców,
albo jeden palec. (rękawiczki)

Służą do tego, drogi kolego,
by ze śnieżnej górki zjeżdżać
na pazurki. (sanki)

Sypał z nieba nockę całą.
Wszystko wokół pobielało.
(śnieg)

Co to są za gwiazdki,
może odgadniecie,
które z wiatrem tańczą, w czas zimy po
świecie? (śnieżynki)

W jakiej stołówce za każde
danie, goście dziękują nam
– ćwierkaniem? (karmnik)

Już słychać kolędy. Drzewka
pachną wokół….Pora na kolację, najważniejszą w roku.
(wigilia)

Co to za kochany święty, co przynosi
nam prezenty. Kiedy gwiazdka już zaświeci, on obdarza wszystkie dzieci.
(Święty Mikołaj)

J.G

"Code Week" - Europejski Tydzień Kodowania
"Code Week" to wydarzenie społeczne, w które angażują
się wszystkie europejskie państwa i nie tylko! Jego misją
jest poszerzanie i promowanie kompetencji z zakresu
programowania i zachęcanie osób w każdym wieku do
rozpoczęcia przygody programowaniem.
Maluchy w wieku przedszkolnym są z natury ciekawe świata, chcą działać
i doświadczać, codziennie w przedszkolnych salach czeka na nie wiele
ekscytujących zajęć w ramach realizacji założeń programowych. Dzieci
pod czujnym okiem pań nauczycielek bawią się zdobywając podstawowe
kompetencje cyfrowe. Nauczycielki wykorzystują specjalne aplikacje,
które zachęcają dzieci do podejmowania nowych wyzwań, wytrwałego dążenia do celu, kreatywnego i twórczego działania. Dzieci w grupach starszych bawią się i uczą z wykorzystaniem np. ozobotów. Dzieci młodsze
pracują z dzwonkami muzycznymi, matą do kodowania z wykorzystaniem
np. kolorowych kubeczków, puzzlami do kodowania.
Takie formy aktywności sprawiają maluchom wiele radości i dają satysfakcję z osiągniętego celu. Z wypiekami na twarzy realizują postawione
im cele z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
Wydarzenie “Code Week 2020” wpisuje się również w realizację ogólnopolskiego programu ,,Kodowanie na Dywanie –
Uczymy Dzieci Programować’’.
Dzieci z gr XV bawiąc się w kodowanie wykonywały np. dyktanda rysunkowe, kodowały ruchy
robota. Zabawy z kodowania były również realizowane w ramach projektów eTwinning.
W codziennej pracy wykorzystywano narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, wyobraźnię, kreatywność i zaangażowanie uczestników. Ten tydzień był przepełniony różnymi aktywnościami, dzieci dowiedziały się
jak wiele kodów funkcjonuje w naszym życiu: w codziennych czynnościach, w muzyce, w obrazach, w matematyce… i świetnie się przy tym bawiły.
J.W

Koduj przedszkolaku!

https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/
zagraj,340a28Grudzień to miesiąc, który kojarzy się pomocnik_swietego_mikolaja.html
wszystkim ze Świętami oraz Świętym Mikołajem... Również w szkole czy przedszkolu
w wielu sytuacjach poruszamy tą tematykę.
Postanowiłam zaprezentować Państwu moje sprawdzone i ulubione strony , na których można znaleźć ciekawe i atrakcyjne dla
dzieci zabawy, gry, ćwiczenia. Są to propozycje online oraz offline, rozwijające zdolności matematyczne, logiczne myślenie oraz
umiejętności kodowania i programowania.

Gry online:
,,Pierniczki’’
Nie mają Państwo czasu na pieczenie świątecznych pierników? W proponowanej aktywności możecie się Państwo pobawić się
w dekorowanie pierniczków na monitorze własnego komputera. Zapraszamy
dzieci do super zabawy w cukiernika. Ta
gra twórcza na Boże Narodzenie pozwala
wybrać kształt pierniczka, polewę, a następnie dowolnie go ozdobić kolorowymi lukrami i różnego typu dodatkami. Oprócz walorów rozrywkowych, gra rozwija kreatywność przedszkolaków, uczy nazw kształtów,
kolorów i dodatków. YUMMY.pl
http://www.yummy.pl/pl
,,Pomocnik świętego Mikołaja’’
Święty Mikołaj się rozchorował. Renifer Rudolf chce go zastąpić w wydawaniu prezentów grzecznym dzieciom. Czy podoła? Zadaniem dzieci w tej zabawie jest kierowanie
ruchami renifera Rudolfa.

Gry z platformy DigiPuzzle
Christmas Cartoons Memory Game
W czasie przygotowań do świąt można zaproponować dzieciom grę typu memory. Jest
to zabawa rozwijająca pamięć i spostrzegawczość. Zadaniem dzieci jest odszukanie
pasujących do siebie obrazków.
Christmas Sudoku

Graz z bałwankami. Mimo braku śniegu ,
proponuję Państwu zabawę ze śnieżnymi ludzikami. Zadaniem dzieci jest uzupełnienie
planszy sudoku.
Hidden Christmas icons

Jest to gra rozwijająca umiejętności matematyczne
( liczenie ) oraz spostrzegawczość wzrokową.
Christmas Math Mosaics
Jest to gra rozwijająca umiejętności matematyczne
( szacowanie) oraz rozpoznawanie kolorów.

I.M

Gimnastyka dla Smyka. O tym co piszczy w trawie...
W okresie jesienno - zimowym często
nie chce nam się wyjść na świeże powietrze, gdyż brak ciepłej pogody zniechęca nas i nie mamy pomysłu co tak
naprawdę można wtedy robić.
Mieszkając w Białołęce mamy ogromne
szczęście, ponieważ mieszkamy blisko
lasów. I właśnie wyprawa do lasu może dla naszego dziecka być bardzo
atrakcyjna.
Słuchanie śpiewu ptaków i szumu
drzew to świetna zabawa słuchowa.
Możesz się też bawić szyszkami, patykami, igłami i mchem. Dzięki temu
dziecko może nauczyć się wielu nowych rzeczy. W okresie świątecznym
możemy z dzieckiem pozbierać szyszki
a później z nich wyczarować w domu
świąteczne dekoracje.

Taka zabawa może skończy się wodą
w kaloszach i kompletnie mokrą pupą
ale na pewno będzie przy tym wiele
frajdy.
Korzystamy z tego, co znajdziemy pod
nogami w lesie i uruchamiając naszą
wyobraźnie można ułożyć absolutnie
wszystko i stworzyć „Leśne obrazki”.
Aby się trochę poruszać możemy pobawić się w „Wędrówkę Leśnych
Skrzatów” - zadaniem dzieci jest przejście po leżącej kłodzie, dużej gałęzi,
leżącym drzewie.

Nasz własny szałas - zabawa może potrwać kilka dni. Powiedz dziecku , że
zbudujecie szałas, który będzie waszym leśnym domkiem. Można pokazać
dziecku przykładowe ilustracje szałasów, aby wiedziało na czym ta budowMożemy również porozmawiać z dzieć- la polega. Daj dziecku możliwość decymi o małych mieszkańcach lasu i z ko- dowania o tym, jak ma wyglądać, jaki
rzeni drzew, stert liści, patyków i mchu ma być duży itp.
wykonać domek dla robaczków.
Las kryje w sobie wiele wspaniałych
Świetną zabawą rozwijającą kreatyw- zabaw!!! Dlatego zachęcam do spaceność i umiejętności matematyczne mo- rów i poszukiwania tego co nam daje.
że być „Leśny Sklep”. O każdej porze
roku w lesie jest mnóstwo skarbów,
które mogą stać się ciekawym asortymentem. Po zebraniu różnych materiałów / rzeczy na sprzedaż dzieci mogą
wymyślić jak ma wyglądać np. witryna
sklepowa. Dzieci mogą przelać i klasyfikować „towar” według różnych cech
itp., a za szyszkę musimy np. zapłacić
siedem liści konwalii.
Jeżeli nasz las znajduje się na terenie
podmokłym lub znajdziemy w nim jakiś
rów, dołek świetna zabawą może okazać się budowanie mostków. Do zbudowania mostku potrzebne są patyki.

J.W

„Dziecięca

matematyka”

propozycje zabaw
Matematyka stanowi podstawę rozwoju. Rozumienie jej jest wielką
sprawnością, zaś stosowanie wielkim dokonaniem prowadzącym
do rozwoju w każdej dziedzinie naszego życia. Głównym celem procesu uczenia, a raczej przyswajania wiadomości matematycznych
w przedszkolu jest rozwijanie jego aktywnej postawy intelektualnej
wobec sytuacji niejasnych, problemowych, rozwoju wyobraźni, pomysłowości w oparciu o gry i zabawy matematyczne, w których
dziecko rozwija następujące obszary matematyczne:


Orientacja przestrzenna



Rytmy



Przyczyna i skutek- przewidywanie następstw



Liczenie



Klasyfikacja



Intuicje geometryczne



Ważenie



Pomiar długości i płynów



Konstruowanie gier planszowych

Prof. E. Gruszczyk- Kolczyńska (specjalista i autorytet w dziedzinie nauczania matematyki w wieku przedszkolnym) wyjaśnia, że fundamentem osiągania sukcesu
w zakresie edukacji matematycznej dziecka stanowią jego własne doświadczenia.
To one stanowią bazę dla tworzenia nowych pojęć i umiejętności. Tak więc przedszkole i dom rodzinny mają strategiczne znaczenie w przygotowanie dziecka do
osiągnięcia sukcesu w szkole. Aby nauka i przyswajanie pojęć matematycznych
nie było nudne, warto zachęcić dzieci do wspólnego konstruowania zasad gier, a
potem ich rozgrywanie.

Ile guzików należy dołożyć, aby oba
bałwanki miały po tyle samo guzików?

Propozycje zabaw
Matematycznych:


„Zimowy rytm”- układanie
rytmów z figur geometrycznych.



„Śniegowe kule” – ćwiczenie
kształtujące orientację przestrzenną

Dziecko zgniata kartkę papieru śniadaUkładamy na dywanie rytm z figur geoniowego i wykonuje polecenia:
metrycznych: koło, trójkąt, kwadrat...
Następnie pytamy dzieci, jaka powinna połóż kulę na dłoni
być kolejna figura w rytmie?
podnieś kulę wysoko
Ułożony rytm z figur geometrycznych
dziecko odtwarza ruchem ciała, według połóż kulę przed sobą
schematu:
połóż kulę za sobą
Koło-klaśnięcie w rączki
połóż kulę obok siebie
Trójkąt- klaśnięcie w uda
Kwadrat- tupnięcie

„Pomagamy Mikołajowi” Podczas układania sekwencji można
segregowanie zabawek
pobawić się z dzieckiem w zabieranie z
ułożonej sekwencji wybranego elemen- Zadaniem dziecka jest posegregowanie
tu (np. koła). Zadaniem dziecka jest od- zabawek i sprawdzenie których (lalek,
gadnięcie co zostało zabrane poprzez czy samochodów) jest więcej, a których
analizę całości.
mniej poprzez łączenie w pary. Następnie dziecko mówi o ile więcej, o ile

„Ile guzików?”
mniej jest danych zabawek.
Przygotowujemy kartkę A4 na której rysujemy bałwana w kapeluszu, na od„W moim ogródeczku”
dzielnych karteczkach piszemy cyfry od 
wyliczanka
1 do 6 i wycinamy je. Dziecko rzuca
kostką i mówi ile oczek wyrzuciło, po W moim ogródeczku spadły śnieżynki,
czym wyszukuje daną cyfrę i kładzie na Cztery białe, trzy brązowe jak rodzynki.
kapeluszu bałwana. Następnie układa Teraz policz sam,
taką ilości guzików na brzuszku bałwan- Ile wszystkich śnieżynek mam?
ka jaka wskazuje cyfra na kapeluszu.
Zabawę możemy wykorzystać do po- Dziecko na dywanie układa rozwiązanie
równywania liczebności. Dorysowujemy wyliczanki następnie podaje wynik.
kolejnego bałwana i zadajemy pytania:
A.S
Który bałwan ma więcej guzików?
O ile więcej guzików ma bałwan?

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym
zapominamy o wszystkich troskach i cieszymy się chwilami spędzonymi z najbliższymi nam osobami. Niezależnie
od szerokości geograficznej na całym świecie jest to wyjątkowy okres. Teoretycznie jedno święto, a jednak w
praktyce wygląda inaczej w zależności od kraju. W różnych częściach
świata tradycje związane z Bożym Narodzeniem są znacznie lub nieco inPrzyjrzyjmy się temu świętu trochę
bliżej. Otóż w Hiszpanii odpowiednikiem
opłatka jest chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice
oświetlone tysiącami barwnych żarówek,
śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. Głównym daniem jest pieczona ryba
oraz "ciasto Trzech Króli", w którym zapieka się drobne upominki. Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech
Króli, na pamiątkę darów, które Jezus
otrzymał od mędrców ze Wschodu..W
Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie
rodzinnym. Obiad składa się z pieczonego
indyka i " płonącego puddingu". Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu narodził się zwyczaj pocałunków
pod jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń. Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życzeniami. W 1846 roku
Jon Horsley z Anglii zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku".

W Szwecji Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka
uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku.
Potem podaje się galaretkę wieprzową,
głowiznę i chleb, a na deser pierniczki.
Nie stawia się wolnego nakrycia na stole,
ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół
choinki.
W Niemczech Boże Narodzenie
obejmuje trzy dni: 24 grudnia -"Wigilię",
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia,
narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.) i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
(26.12.). W Wigilię w chrześcijańskich
rodzinach przed lub po uczestnictwie w
Mszy Świętej zapala się świece na choince i wtedy rozpoczyna się "gwiazdka"
tzw. "Bescherung". Śpiewa się lub słucha
się kolęd i członkowie rodziny obdarowują się wzajemnie prezentami. Dzieciom
opowiada się legendę mówiącą, iż prezenty przyniósł Święty Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. Wiele rodzin wynajmuje nawet
Mikołaja, którego rolę odgrywają studenci przebrani w kostium. W pierwszym i
drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia
wielu ludzi udaje się do kościoła na świąteczne msze. 25 i 26 grudnia są dniami
świątecznymi wolnymi od pracy.

Greckie Boże Narodzenie jest spokojnym, uroczystym okresem. Gorący okres
rozpoczyna się 6 grudnia w dniu Świętego
Mikołaja, kiedy to wszyscy wymieniają się
podarunkami i trwa aż do 6 stycznia - święta Trzech Króli. Na dzień przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem dzieci śpiewają coś na wzór kolęd, chodząc od domu do
domu. Te kolędy mają błogosławić domostwa. Często kolędy te są śpiewane przy
akompaniamencie małych metalowych trójkącików i małych glinianych bębenków. Za
śpiew dzieci często nagradzane są słodyczami i suszonymi owocami. Na prawie każdym stole można znaleźć Christopsomo
(Chleb Chrystusa). Jest to okrągły bochenek
ozdobiony na szczycie krzyżem, wokół którego ludzie stawiają symbole z ciasta przedstawiające wszystko to, co oznacza długotrwałość. Jeśli biesiadnicy pochodzą z wyspy i są rybakami na ich stole zobaczysz
chleb z rybą. Choinki nie są powszechnie
używane w Grecji, a prezenty są wręczane 1
stycznia. Obecnie w większych miastach
można zobaczyć ulice przystrojone w lampki i dekoracje. Powoli zostaje też przejmowana zachodnia tradycja wysłania kart z życzeniami świątecznymi do przyjaciół i rodziny.
We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają wiele kartek z życzeniami do rodziny
i przyjaciół. 8 grudnia ubiera się choinkę
oraz budowane są żłobki w kościołach. 24
grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta
kolacja, podczas której jedzone są typowe
włoskie ciasta - penettone i pandoro, a także
nugat, migdały i orzechy laskowe. Włosi
biorą udział w Pasterce. W czasie Bożego
Narodzenia rozdają prezenty. Centralne ulice Rzymu zdobią wielkie choinki.
We współczesnej Rosji bardziej uroczyściej, niż Boże Narodzenie, świętowana
jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas
prezentów, które w Rosji przynoszą Dzia-

dek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka. Boże
Narodzenie jest obchodzone po świętach
Nowego Roku, 7 stycznia. To święto bardzo
radosne, wiele osób udaje się wtedy do cerkwi, wszyscy składają sobie życzenia. Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna kolacja, czyli Wigilia. Przygotowuje się postne danie z
ziaren pszenicy, miodu i kaszy zmieszanymi z migdałowym lub makowym mlekiem.
Do kaszy dodaje się orzechy lub mak. Takim daniem rozpoczyna się Wigilia. Na rosyjskim stole wigilijnym obowiązkowo powinno znaleźć się 12 dań - zgodnie z liczbą
apostołów - m.in. bliny, ryba i mięsa w galarecie, pieczyste i pierniki miodowe. Wieczerzę wigilijną poprzedza ścisły post, który przestrzegany jest, aż do pojawienia się
pierwszej gwiazdki, symbolizującej gwiazdę Betlejemską. Do tradycji Świąt Bożego
Narodzenia należy m.in. zapalanie świec w
oknach i ognisk na ulicach, które mają rozgrzać w zimową, mroźną noc narodzone
Dzieciątko. Dzieci z papierowymi gwiazdami i lampionami w rękach pukają do tych
domów, w których zapalono świece, aby
złożyć życzenia domownikom, zaśpiewać
kolędy, a nawet odegrać całe przedstawienia. Gospodarze zapraszają ich do domu, do
swojego stołu lub nagradzają świątecznymi
smakołykami.

M.O

Kącik Małego Artysty
Nasze dzieciństwo kojarzy Nam się nieustannie z licznymi zjazdami z górki na sankach,
lepieniem bałwana czy wojnie na śnieżki .
Niestety zimowe wspomnienia Naszych dzieci
nie będą aż tak pełne śniegu, bo białego puchu ostatnio jak na lekarstwo. Mimo to, wcale
nie musimy się nudzić zimą, nawet siedząc „Gniotek bałwan”
w domu. Możemy stworzyć wiele prac plaMam nadzieję, że nie wykorzystaliście całej
stycznych, robić eksperymenty, a nawet
mąki ziemniaczanej na poprzedni pomysł, bo
dekoracje związane z tą porą roku. Pomam dla Was coś jeszcze! Gniotek w fortrzebujecie inspiracji?
„Sztuczny śnieg”
Gdy za oknem brak
wyczekiwanego
śniegu, a dzieciaki
marzą by ulepić
bałwana, stwórzmy
dla nich specjalną
masę. Może nie jest tak zimna jak prawdziwy śnieg, ale za to lepi się jak marzenie.
Przygotujcie sól, sodę oczyszczoną, mydło
w płynie i wodę.
Jak zrobić sztuczny śnieg?
Wystarczy zmieszać duże opakowanie sody oczyszczonej z łyżeczką soli, łyżeczką
mydła w płynie i kilkoma łyżkami wody (tu
użyto pięć, ale sami w trakcie lepienia
sprawdzicie czy wystarczy). Śnieg gotowy!
Wygląda jak prawdziwy. Dobrze się lepi.
Jest tylko jedna różnica: nie jest zimny!
Ale dzięki temu nie marzną nam ręce.
Metodę chyba
każdy zna – trzy
kule. Do tego oczy
i guziki z koralików, nos z czerwonego drucika i
kapelusz z nakrętki.

mie bałwana. Wystarczy biały balon wypełnić mąką i dorysować na nim kilka elementów charakterystycznych dla bałwana.
Dzieciaki z chęcią
pobawią się nim w
trakcie dnia, a
mamom przyda się
do odstresowania
po ciężkim dniu.

Bałwan z klamerek
Wesołe bałwany powstają nie tylko ze śniegu, można je zrobić chociażby z drewnianych klamerek. Wystarczy pomalować je na
biało, domalować buzie, dokleić pomponowy
nos i zawiązać szalik ze sznurka. Z tym zadaniem spokojnie poradzą sobie dzieci.
Bałwanki z kubeczków

Jeszcze prostszy, a równie słodki pomysł to
zrobienie bałwana z kubeczka. Przygotujcie
filc, drucik, pompony, flamastry i do dzieła!

M.S

Zimowe zabawy logopedyczne
1. "Brrrr! Ale zimno!"

Wróciliśmy ze spaceru i musimy się rozgrzać! Powtarzamy cichutko : brrr.
Oj, wciąż jesteśmy zmarznięci! Trzęsie się mama i synek, a nawet córeczka ! Powtarzamy głośno: dddddd, brrrrrrr.
A najbardziej zmarzły rączki. Jak je rozgrzać? Spróbujmy podmuchać dmuchamy na ręce długo i jednostajnie. Nie pomaga... Może inaczej?
Będziemy szybko dmuchać! - krótkie, rytmiczne wydechy – dmuchanie raz na jedną dłoń, raz na drugą. Może chuchanie rozgrzeje nasze
ręce? Chuchamy raz na jedną, raz na drugą dłoń – hu, hu, hu... Nareszcie się rozgrzały! Nasza lala (miś itp.) też zmarzła... Dmuchamy, a
potem chuchamy na rączki lalki, maskotki. Już jej ciepło...

2. „Tańczące płatki śniegu”

Z papieru wycinamy śnieżynki o różnych kształtach (szerokość około 6 cm).
Zawieszamy je na nitkach. Wieje lekki, zimowy wietrzyk. Śnieżynki tańczą
na wietrze. Za pomocą oddechu, wraz z dzieckiem dmuchamy na
papierowe śnieżynki, starając się jak najdłużej utrzymać je w ruchu . Wydech nie musi być silny, tylko długi. Teraz zrywa się gwałtowny wicher. Mocniej dmuchamy, śnieżynki tańcują. Oj, chyba czas
na odpoczynek.

3. Wierszyk pt."Oj jak zimno!" M. Barańskiej

Chucha w rączki mała Krysia,
bo jej rączki zmarzły dzisiaj (pocieramy rączki, żeby je rozgrzać)
Chu, chu, cha! Chu, chu, cha! (chuchamy na dłonie)
Tata też rozciera ręce, (rozcieramy ręce)
bo mu zmarzły jeszcze więcej.
Oj, ta zima zła! (grozimy palcem)
Wszystkie te zabawy to świetne ćwiczenie na wzmacnianie oraz wydłużanie
fazy wydechowej, a także wzmacniające podniebienie miękkie.


Dla osób, które znalazłyby więcej czasu, proponuję bardzo ciekawą zabawę oddechową, która sprawi dzieciom wiele radości. Poniżej link:
https://www.youtube.com/watch?v=9H2kim8MG78

E.D

Historia o Świętym Mikołaju.
Dawno, dawno temu w Mirze
mieszkał mały chłopiec. Na imię
miał Mikołaj i pochodził z bardzo
bogatej rodziny. Jego rodzice kupowali mu najlepsze zabawki i najlepsze stroje. Nigdy nie brakowało
mu jedzenia na stole, a potrawy
jakie jadał były bardzo smaczne. Chłopiec
lubił obserwować otaczający go świat i
bardzo smuciło go, iż inne dzieci nie miały
takiego dostatku jak on.

gich i zaczął wkładać
do niego różnego rodzaju
kosztowności.
Kiedy worek był pełny,
zaniósł go do domu
dłużnika. Wszyscy już
spali, bo był środek nocy, na szczęście okno
w domu było otwarte.
Mikołaj wrzucił przez nie zawartość swojego
worka. Do domu wracał wielce uradowany,
że znów spełnił dobry uczynek i pomógł Bogu przy wybawianiu ludzi z ich nieszczęść.
Postanowił, że pozna piękne córki uratowanego nieszczęśnika z trzema oficerami, których również niedawno wybawił z opresji. Następnego dnia dłużnik obudził się rozpaczając, że jego córki stracą wolność, lecz kiedy
wszedł do pomieszczenia z otwartym oknem,
nie mógł uwierzyć własnym oczom. Na podłodze przed nim leżała bowiem wielka góra
kosztowności. Nie wiedział skąd one się wzięły, ale czuł, że Bóg ulitował się nad jego nieszczęściem. Bogactwa starczyło zarówno na
spłatę długu, jak i posag za córek, które niedługo potem poznały trzech wspaniałych oficerów. Pan Bóg od dawna obserwował Mikołaja, podobało mu się jak biskup pomaga bliźnim. Zaś po tej nocy, po której pomógł dłużnikowi i jego córkom, postanowił, że Mikołaj postanowił zostać świętym. Dał też biskupowi
możliwość robienia tego co lubił najbardziej- a
więc uszczęśliwiania ludzi i wspierania
najuboższych. I tak Bóg dał Mikołajowi dom
na dalekiej Północy, gdzie święty zbiera przez
cały rok siły, aby przez jedną noc w roku przynieść prezenty dla wszystkich dzieci na świecie.

Na świecie panowała bowiem wielka biega,
głód i zaraza, spowodowana licznymi wojnami i klęskami nieurodzaju. Mikołaj długo myślał, czym spowodowany jest niedostatek i
doszedł do wniosku, że Bóg ma na świecie
tyle pracy, iż nie jest w stanie zadbać o
wszystkich ludzi. Postanowił pomóc Stwórcy.
Zawsze, gdy szedł do kościoła, brał ze sobą
tyle jedzenia i różnych łakoci, ile tylko mógł
unieść. Rozdawał je później biednym dzieciom i obserwował radość , jaką wywoływały
podarunki. Jego rodzice obserwowali jego
uczynki i cieszyli się, że mają takiego dobrego
syna. Mówili, że wyrośnie na wspaniałego
człowieka. Kiedy Mikołaj dorósł, odziedziczył
ogromną fortunę. Uznał, że nie potrzebuje on
takiego bogactwa i postanowił rozdawać ją
potrzebującym. O jego uczynkach oraz wielkiej pobożności mówiono w całej Mirze.
Mieszkańcy tak go podziwiali, że został wybrany na biskupa. Pewnego razu Mikołaj spacerował ulicami i swoim zwyczajem obserwował życie miasta. Jego uwagę przykuła kłótnia dwóch mężczyzn. Jeden z nich domagał
się od drugiego zwrotu długu lub oddania córek w niewolę w celu spłacenia należności. Dzieci zaś co roku czekają na tą magiczną
Dłużnik miał oddać pieniądze lub wolność có- noc i marzą, że wreszcie uda im się spotkać
rek do następnego poranka. Czasu do działa- Świętego Mikołaja.
nia nie zostało dużo bo słońce już zachodziło.
K.B
Mikołaj pobiegł do domu, chwycił swój worek,
w którym zazwyczaj nosił żywność dla ubo-

„Czego nie wiemy o świętym Mikołaju?”
Okres Świąt Bożego
Narodzenia od wieków
kojarzony jest ze świętym Mikołajem, który
grzecznym
dzieciom
przynosi prezenty. Wraz ze swoim
zaprzęgiem reniferów przemierza
świat, by uszczęśliwiać innych w
tym magicznym czasie. Jednak warto nieco dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest pan z siwą brodą, który
czaruję święta.
Przeprowadzono z nim krótki wywiad, w którym odpowiadał na kilka
pytań. Jak wiemy, Święty Mikołaj zamieszkuje w Laponii, mieście ulokowanym w Finlandii. Jest to magiczne
miejsce, z którym wszyscy mogą kojarzyć święta. W języku Finów Święty Mikołaj to „Joulupuki”.

Mikołaj, zapytany o jego wiek, odpowiedział, że jest bardzo stary, bo liczy aż 400 lat. Ma długą siwą brodę
oraz duży brzuch. Jak wiemy, chodzi
w czerwonym płaszczu i czapce z
białym pomponem. Jeździ zaprzęgiem reniferów, a jego ulubieńcem
jest, wszystkim dobrze znany, Rudolf Czerwononosy, który oświetla

drogę Mikołajowi.
Kolejne pytanie dotyczyło jego ulubionej potrawy. Niektórzy twierdzili,
że uwielbia ciasteczka z ciepłym
mlekiem i czekali na niego z poczęstunkiem w nadziei, że z prezentami
ich odwiedzi. Jednak Święty Mikołaj
lubi co innego jeść. Jego ulubioną
potrawą jest łosoś z ziemniakami,
pomidorem i sałatą. Z racji na jego
apetyt nie pożałuję sobie również
deseru w postaci lodów.
Na koniec Mikołaj oznajmił, że bardzo lubi wszystkie dzieci, szczególnie
te, które są grzeczne, miłe, życzliwe i
pomocne dla innych. Przyznał się, że
otrzymuję od nich dużo listów z życzeniami. Bardzo lubi je czytać i
sprawia mu to przyjemność. Podzielił się również radą, by owe dzieci
zadbały o to, by dobrze się odżywiały, prawidłowo spały oraz słuchały
rodziców i nauczycieli. Wtedy z pewnością spotkają się one z miłym, siwym Panem i otrzymają to co sobie
za życzyły.

P.K

Kącik kulinarny:

Grzybki w cieście
naleśnikowym

tej wody później można zrobić
zupę grzybową lub sos. My skupimy
się na przygotowaniu
grzybków.
Odlewamy
wodę
Bardzo prosta potrawa i ła- i zostawiamy grzybki do ostytwa w jej zrobieniu lecz niektó- gnięcia. Ostygną dość szybko:).
rym może wydać się czasochłonna. Ze względu na czas smażenia Składniki na ciasto naleśnikowe:
małych grzybków. To nie stanowi
1,5 szklanki mąki,
problemu, ponieważ są moim
1,5 szklanki mleka,
hitem z dzieciństwa, który mu2 jajka,
siał znaleźć się na wigilijnym
szczypta soli,
stole. Wigilia z dzieciństwa koja1 łyżka rozpuszczonego masła.
rzy mi się z grzybkami w cieście
Można przygotować ciasto
naleśnikowym
w wykonaniu naleśnikowe
według
swojego
mojej babci :)Ona zawsze wie- przepisu, ale trzeba pamiędziała, że dla mnie to najważ- tać,aby było ono gęste. Mąkę
niejsza potrawa. Prawdopodobnie warto przesiać. Następnie mikkażdy z nas ma taką sentymen- sujemy wszystkie składniki.
talną potrawę, prostą i smaczną
Grzybki zanurzamy w ciepotrawę, dlatego warto się nimi ście naleśnikowym ,mieszamy
dzielić.
delikatnie. Kładziemy pojedynczo na rozgrzaną patelnię. SmaSkładniki na grzybki:
żymy z dwóch stron. Smacznego:)
ok 20 średniej wielkości
grzybków suszonych.
Grzybki wkładamy do wody
lekko osolonej i gotujemy. Pierwszą wodę po gotowaniu odlewamy. Wlewamy ponownie wodę,
solimy i gotujemy już dłużej. Z

https://www.przyslijprzepis.pl/galeria/suszone-grzyby-w-ciescie-piwnym/grzyby-suszone-w-ciesciepiwnym

Śledzik w koncentracie
pomidorowym

Śledzik w koncentracie pomidorowym
pierwszy raz skosztowałam na wigilii w
pracy, od razu zakochałam się w tej potrawie. Bardzo prosty sposób przygotowania, a
smak cudowny. Wiadomo nie od dziś, że
nie każdy przepada za smakiem śledzi.
Dlatego polecam wypróbować ten przepis,
może ktoś zmieni zdanie i tak jak ja będzie
zafascynowany tym śledzikiem. Przepis
zdradziła mi koleżanka z pracy, a ja chcę
się nim, podzielić ponieważ jest wart szerszej widowni i większego
uznania.
Składniki:
małe opakowanie śledzi w
oleju typu matias, małe opakowanie koncentratu po-

midorowego, cebula; rodzynki lub żurawina, sól, pieprz do smaku.
Śledzie trzeba namoczyć w wodzie
przez jakiś czas. Rodzynki lub żurawinę też
namaczamy, w osobnym naczyniu w wodzie. Ja wykorzystałam w przepisie rodzynki, ale podobno smacznie smakuje też
z żurawiną. Po odsączeniu śledzie kroimy
w paseczki. Węższe lub szersze według uznania. Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy cebulę pokrojoną w piórka na szklisto,
może być też pokrojona w kostkę. Następnie
dodajemy koncentrat pomidorowy. Smażymy chwilkę. Zestawiamy z palnika i dodajemy śledzie i namoczone owoce. Najlepiej
odstawić na noc do lodówki, aby smaki się
„przegryzły”. Smacznego:)

Pierniczki

gniatamy. Ja ugniotłam ciasto w misce. Jest ono
Na świątecznym stole nie może zabraknąć pier- dość lepkie, ale zmieni się to po schłodzeniu.
niczków, a w domu ich przyjemnego korzennego Owijamy ciasto folią spożywczą i wstawiamy do
lodówki. Ciasto powinno być w lodowce minizapachu:) Przepis zaczerpnęłam z blogu kulinarnego https://aniagotuje.pl/. Polecam ten blog, mum 10 godzin, a najlepiej całą noc. Po tym
przepisy na nim są sprawdzone i mam pewność, czasie wyjmujemy z lodówki i przygotowujemy do wałkowania. Można tutaj użyć uluże to co przygotuje uda mi się na pewno:)
bionych foremek:). Podsypując mąką tak aby się
nie przyklejało wałkujemy na grubość od 1cm Składniki:
6mm. Tutaj każda grubość ciasta dobra. Teraz
500 g - mąki pszennej,
można wycinać kształty foremkami.
150 g - 3/4 kostki masła,
150 g - cukru drobnego lub cukru pudru,
200 g - płynnego miodu (ja podgrzałam skrystalizowany),
150 g - szklanki śmietany kwaśnej 18 %,
4 żółtka jajek,
2 łyżeczki sody oczyszczonej,
łyżeczka kakao, przyprawy: łyżka cynamonu;
łyżeczka mielonego imbiru; po pół łyżeczki mielonych goździków, gałki muszkatołowej, czarnego
pieprzu, kolendry (ja dodałam gotowej mieszanki przypraw korzennych do tego cynamon i
imbir)

W małym rondelku rozpuszczamy masło, dodajemy miód, przyprawy i kakao. Podgrzewamy do
połączenia i rozpuszczenia się składników. Jeśli
się zagotuje nic nie szkodzi. Następnie odstawiamy do wystygnięcia. Do śmietany dodajemy sodę
i delikatnie mieszamy. W kolejnym etapie przygotujemy mąkę, a śmietana w tym czasie lekko
się spuszy. Mąkę wsypujemy do miski, dodajemy
cukier i żółtka. Mieszamy delikatnie łyżką
drewnianą. Łączymy wszystkie składniki i za-

Układamy w dość dużym odstępie pierniczki na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika. Pieczemy w temperaturze
170stopni 10-15min. Po tym czasie wyjmujemy i studzimy na kratce. Jak ostygną można je
polać czekoladą, lukrem i posypać kolorową posypką lub przyozdobić koprowymi pisakami. .

Pisząc artykuł obudziły się
we mnie pozytywne i ciepłe emocji związane ze
Świętami Bożego narodzenia. Niemal poczułam atmosferę
przygotowań
świątecznych i zapach potrwa:) Przy tej okazji Chciałam Państwu życzyć.
Wesołych Świąt, spędzanych w przyjaznej rodzinnej atmosferze oraz wybornych potraw:)
J.B

Kącik Języka Angielskiego
PLAY WHO TOOK THE COOKIE FROM
THE COOKIE JAR? WITH ALL THE FAMILY / DECORATE THE COOKIE
Who took the cookie from
the cookie jar? Zagrajmy
wcielając się w różnych
członków rodziny – każde z
uczestników losuje kartę i
od tej pory zwracamy się do
niego tylko per mum, dad,
brother, sister, baby, grandma lub grandpa, chcąc ustalić tożsamość ciasteczkowego “złodzieja” ;)

FIND ALL THE ELVES AND
COUNT THEM
Przygotujcie sobie wspólnie
wcześniej 10 obrazków elfów, a
następnie ukryjcie w różnych
miejscach w pokoju. Dzieci
mają za zadanie je wszystkie
odszukać, a następnie je policzyć, po angielsku. Jeżeli macie
dostęp do tej piosenki, możecie
wspólnie zaśpiewać Ten Little
Elves :).

Mamo, Tato Pobawmy się ! - gry , zabawy , łamigłówki
Droga Świętego Mikołaja

http://e-kolorowanka.pl/swiateczne-lamiglowki/12802lamiglowki.html

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2017/10/krzyzowka-boze-

http://maluchwdomu.pl/2019/12/rebusy-na-boze-

„Motylki” ubierają Choinkę

Przystrojona choinka przez
przedszkolaki z grupy IV

„ Żaby” dzielnie rozwijają umiejętności
matematyczne tworząc gry planszowe.

Zimowa galeria grupy VI

Kalendarz Adwentowy Grupy VII

Wymiana pocztówek świątecznych z przedszkolem z Krakowa w
grupie IX

Imieniny Mikołaja w grupie XII

Świąteczna Sceneria przedszkolaków

Grupa XVI w Zimowym wydaniu

Pięciolatki z grupy XV—tworzą
świąteczną grę matmatyczną.

Galeria prac przedszkolaków z grupy XIV
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