Białe chmury w dal płyną,
nad doliną, niziną…
Może spadną na głowę,
Białe gwiazdki śniegowe?
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Kochane Dzieci! Drodzy
Rodzice!
Serdecznie witamy Dzieci i Rodziców w Nowym Roku 2021. Jesteśmy na
półmetku roku szkolnego. Dzieci rosną i rozwijają się wspaniale. Widać to
doskonale podczas zajęć przedszkolnych. Przed nami najbardziej mroźne
miesiące w roku. Mamy nadzieję, że zima dopisze, będziemy mogli ulepić
bałwana, robić aniołki na śniegu oraz jeździć na sankach.
Niech Nowy Rok przyniesie Wszystkim miłość i radość, życzymy spełnienia
najskrytszych marzeń. A gdy wszystkie już się spełnią, niech pojawiają się
nowe, bo to marzenia są solą życia. Niech Nowy Rok dorzuci jeszcze wiele
sukcesów, realizacji zawodowych planów oraz zdrowia na wszystkie dni.
Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy Przedszkola nr 13
w Lublinie.

KĄCIK DLA RODZICÓW
POCZYTAJ SWOJEMU DZIECKU
KĄCIK DLA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW
PRZEDSZKOLAKI GOTUJ
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„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką
ludzkość sobie wymyśliła”
Wisława Szymborska

Wiek przedszkolny to niepowtarzalny okres w rozwoju człowieka. Jest to czas, w którym
kształtują się jego nawyki, w tym czytelnicze. Często nie doceniamy korzyści, jakie dają
dziecku nasze wspólne z nim wyprawy w tajemniczy bajkowy świat. A jest ich naprawdę
niemało.
Czytanie baśniowych opowieści to nie tylko wspaniały sposób na spędzanie czasu z
dzieckiem. Dzięki bajkom dziecko bardzo wiele się uczy. Fascynujące historie o Królewnie
Śnieżce czy Kopciuszku budzą w maluchu wiele emocji. Dziecko dowiaduje się czym jest lęk,
smutek, gniew-czyli stany, które przeżywa także w świecie realnym.
Baśniowa rzeczywistość wspaniale rozwija dziecięcą wyobraźnię. Poszerza także wiedzę o
świecie, bo śledząc losy książkowych bohaterów, dziecko dostrzega różne ludzkie
zachowania i ich konsekwencje. Uczy się także wrażliwości, współodczuwania oraz tego, jak
odróżnić dobro od zła.
Dziecko, któremu rodzice czytają książki tworzy swój własny świat, samodzielnie kreuje i
identyfikuje głównego bohatera, razem z nim przeżywa jego przygody. W filmie czy grze
komputerowej dziecko ma wszystko podane na tacy-nie musi mentalnie wysilać się, by
zrozumieć przekaz. Są przesycone treścią, więc dziecko nie musi aktywnie angażować się w
zrozumienie przekazu. Pozbawione prawdziwych emocji, powierzchownie odbierane dzieła
audiowizualne nie są w stanie tak aktywnie wpływać na rozwój psychofizyczny małego
człowieka, jak potrafi to zrobić odpowiednio dobrana literatura.
Codzienne czytanie maluchom rozwija ich język który stanowi podstawę do myślenia w tym
również myślenia matematycznego. Dziecko słuchając czytanej bajki nabywa umiejętności
uogólniania, porównywania i wnioskowania. W zależności od tego, jaki rodzaj lektury
dobieramy dla malucha poznaje on różnego rodzaju wzorce osobowe, sposoby
postępowania. Dzięki czytaniu dzieci szybciej przyswoją sobie takie pojęcia abstrakcyjne jak:
miłość, przyjaźń i współczucie, które w książkach są zarysowane konkretnymi sytuacjami,
dlatego łatwiej jest im zrozumieć znaczenie tych słów.
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GŁOŚNE CZYTANIE DZIECIOM – KORZYŚCI:
-Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć. Dzieci szybko się uczą. Są w stanie
przyswoić wiele słów i zapamiętać nowe informacje. Czytanie to dobra okazja do poznania
m.in. nowych wyrazów.
-Rozbudza w dziecku ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. Wzory
zachowań bohaterów bajkowych są przyjmowane przez najmłodszych bezkrytyczne-często
możemy zaobserwować, że maluch odtwarza zachowanie ulubionej postaci bajkowej. Dzieci
szybko uczą się poprzez przykład-naśladując.
-Czytanie kształtuje wrażliwość moralną dziecka. Dzieci którym rodzice regularnie czytają
szybciej się rozwijają, łatwiej przyswajają wiedzę o świecie i ludziach, a także czują się
bezpieczne i kochane. -Książki kształtują pozytywny obraz siebie. Dziecko czytając wraz z
rodzicem może wykorzystać swoją wiedzę, przekonać się, jak wiele już potrafi i tym chętniej
będzie uczyło się i poznawało nowe pojęcia.
-Czytanie odpowiada również za budowanie szczególnego rodzaju więzi emocjonalnej
pomiędzy rodzicami a dziećmi. Wspólne czytanie jest formą spędzania czasu z dzieckiem. Co
przynosi zarówno „korzyści natychmiastowe” jak i procentuje na przyszłość. Dzięki czytaniu
cała rodzina może wspólnie spędzać czas, z korzyścią dla wszystkich.
-Wspólne głośne czytanie z dzieckiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku
dorastania. W głośnym czytaniu chodzi tak naprawdę o to, aby poświęcić dziecku swój czas,
uwagę, a przy tym miłość.
-Czytanie dziecku uczy empatii – dziecko wsłuchane w opowiadanie, często odnajduje w
bohaterze bajeczki samego siebie. Staje się wrażliwsze na krzywdę innych i potrafi darzyć
szacunkiem, ponieważ przeżywając emocje bohaterów, próbuje się z nimi utożsamiać.
Rozbudzenie zainteresowania bajkami, opowiadaniami jest obowiązkiem przede wszystkim
najbliższych osób. Najważniejszymi autorytetami w oczach dzieci są rodzice.
DLATEGO WARTO CZYTAĆ DZIECIOM CODZIENNIE, PRZYNAJMNIEJ 20 MINUT.!!
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Poczytaj swojemu
dziecku…
KOCHANI RODZICE
NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ,
DLATEGO - CZYTAJCIE SWOIM DZIECIOM
20 MINUT DZIENNIE. CODZIENNIE!

Trzy bałwanki
Na placu zabaw przed przedszkolem stały dwa bałwany. Jeden był duży,
drugi mały. Bałwan duży był ulepiony przez grupę Zuchów, przedszkolnych
starszaków. Bałwan mały był ulepiony przez grupę Smerfów, przedszkolnych
maluchów. Bałwany dobrze o tym wiedziały i często o to się spierały. Zresztą
posłuchajcie sami.
- Jesteś taki mały jak te Smerfy, co cię ze śnieżnych gałeczek ulepiły.
- Jestem mały, ale prawdziwy. Spójrz na mój nos, jest z marchewki, a nie z
suchego patyka, którego ci twoje Zuchy sprawiły.
- Lepiej uważaj, bo zapowiadali opady śniegu. Jak nadejdą, to pod białą
pokrywą Smerfy cię nie znajdą.
- Moje Smerfy codziennie mnie odwiedzają i piosenki mi śpiewają, ale twoich
Zuchów ostatnio nie widziałem wcale. Chyba cię nie widzą, mimo że jesteś taki
wielki.
- Ja ci dobrze radzę, weź się zapnij, bo inaczej resztki śniegu ci się wysypią i
pozostanie po tobie tylko wspomnienie.
- Wspomnienie po mnie zostanie dopiero wiosną, a i wtedy zostanę na
obrazkach, które Smerfy mi namalowały. A co z twoimi obrazkami? Jakoś
żadnego nie widziałem.
- Na co komu twoje obrazki, mały bałwanie. Chyba że są to karykatury, to
rozumiem, śmiechu będzie co niemiara.
- Dzieci, kiedy mnie widzą, to się uśmiechają, bo jestem ładny i mnie lubią. Za
to, jak ciebie zobaczą, to śnieżkami w ciebie rzucają.
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- Rzucają we mnie śnieżkami i doskonale się bawią. Za to w ciebie mało kto
trafi, a poza tym boją się, że cię jedną śnieżką przewrócą.
W tym momencie bałwany spór przerwały. Na plac zabaw przyszły dzieci z
przedszkola. Nie były to jednak ani maluchy, ani starszaki. To przyszły dzieci z
grupy Promyczki, przedszkolnych średniaków. Dzieci widząc dwa bałwany
postanowiły ulepić trzeciego bałwana. Zabrały się z zapałem do pracy. Po chwili
bałwan był już gotowy. Był ani duży , ani mały. Dzieci ustawiły go pomiędzy
bałwanem dużym i małym. Teraz bałwany ustawione w kolejności od
najmniejszego do największego wyglądały jak trzej bracia. Jednak, gdy dzieci
już poszły, bracia wcale rodzinnych uprzejmości nie wykazywali. Bałwan średni
niechętnie został powitany przez dużego i małego bałwana. - Chciałem
zaznaczyć na wstępie, że ja tu jestem najważniejszy – rzekła bałwan duży.
- A ja chciałem zaznaczyć, że jestem najładniejszy - rzekł bałwan mały.
- Ja chciałem zaznaczyć, że jestem ….. - tutaj zastanowił się chwilę bałwan
średni – ja …, ja właściwie nie wiem jaki jestem.
- Czy to oznacza, że jesteś ….. taki nijaki? – zapytał bałwan duży.
- Nie jesteś mały, nie jesteś duży, czyli jaki jesteś? – zapytał bałwan mały.
- Chyba jestem taki jakiś średni - nieśmiało i skromnie odpowiedział bałwan
średni.
- Ha, ha, czyli jesteś mniejszy niż ja, czyli gorszy - zaśmiał się bałwan duży
- Ha, ha, czyli jesteś większy niż ja, czyli brzydszy - zaśmiał się bałwan mały
- Ha, ha, czyli jestem gorszy i brzydszy - zaśmiał się bałwan średni, nie do
końca zdawał chyba sobie sprawę ze słów jakie wypowiadał. Dzieci niedawno
go ulepiły i nie wszystko jeszcze rozumiał. Nie chciał jednak być nijakim
bałwanem.
Bałwan mały i duży jeszcze głośniej zaczęły się śmiać ze średniego
kolegi. Nie często można bowiem spotkać kogoś, kto sam śmieje się z tego, że
jest gorszy i brzydszy od nas. Śmiechy nie trwały jednak długo. Bałwany
musiały pozostać w bezruchu, bo właśnie na plac znowu wybiegły dzieci z
6

przedszkola. Dzieci nie lepiły nowego bałwana. Wszystkie okrążyły średniego
bałwana. Z dziećmi była pani wychowawczyni. Miała w ręku aparat
fotograficzny i gdy dzieci były ustawione zrobiła im zdjęcie. Gdy na placu było
znowu pusto małemu i dużemu bałwanowi wcale nie było do śmiechu.
Przeciwnie, były zazdrosne o to, że dzieci wybrały średniego bałwana do
pozowania do zdjęcia.
- Patrzcie go, taki skromny, a wszystkie dzieci zabrał dla siebie – obruszył się
bałwan duży.
- Patrzcie go, nieśmiały, a otoczył się wkoło dziećmi - obruszył się bałwan mały.
- Ale ja po prostu byłem tutaj, a dzieci same mnie wybrały. Może dlatego, że
byłem ani duży, ani mały. Może dlatego, że nie zajmowałem całego kadru w
aparacie, a może dlatego, że dzieci nie musiały kucać, by było mnie widać na
zdjęciu. A może dlatego, że po prostu byłem sobą, zwykłym śnieżnym
bałwanem.
Od tej pory bałwanki nie dokuczały sobie. Stały grzecznie w szeregu od
najmniejszego do największego. I tylko czasami, gdy nikt nie widział, tak dla
zabawy obrzucały się śnieżkami, wymieniały się swoimi noskami, łaskotały się
rózgami. A wszystko dlatego, że były to trzy bardzo wesołe bałwanki. Mimo że
każdy bałwanek był inny, to każdy był ulepiony z tego samego śniegu i każdy
należał do tej samej bałwaniej rodziny.
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ZIMOWA ZGADUJ – ZGADULA

Co to za pora roku

Gdy na lodowisko idziesz,

przychodzi po jesieni,

zabierz je ze sobą,

przynosi mrozy i wiatry,

będziesz ćwiczyć na nich

cały krajobraz zmienia.

jazdę figurową.

(zima)

(łyżwy)

Małe puchowe płatki,

Ten zimowy pojazd

spadając z nieba, wirują,

wszystkie dzieci mają,

gdy spadnie ich na ziemię dużo

po śniegu z góreczki

na biało ją malują.

z ochotą zjeżdżają.

(śnieg)

(sanki)

Śniegowe kule dzieci toczyły,

Dwie długie deski,

jedna na drugiej potem ułożyły,

dwa kijki do tego,

węgielkami i marchewką

jeździsz na nich zimą.

pięknie przystroiły.

Co to jest kolego?

(bałwan)

(narty)

Gdy nadchodzi zima,

Stała pod śniegiem

on z nią też przychodzi,

panna zielona,

szczypie w nosy, szczypie w uszy,

teraz w domu stoi

wokół wszystko chłodzi.

pięknie wystrojona.

(mróz)

(choinka)
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Pokoloruj obrazek.
Pamiętaj! Ptaki potrzebują naszej pomocy w czasie zimy!!
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Rozwiąż rebusy a dowiesz się, jakie wyrazy są w nich ukryte
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Pokoloruj obrazek według podanego kodu.
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PRZYPOMINAMY!
21 STYCZNIA - ŚWIĘTO BABCI 22 STYCZNIA – ŚWIĘTO DZIADKA
DROGIE BABCIE, DRODZY DZIADKOWIE, z okazji Waszego święta
życzymy radości każdego dnia. Dużo zdrowia i pomyślności.
Pamiętajcie - To Wy dajecie dzieciom – swoim wnukom – szczęście, radość
i ciepło. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, byście nigdy nie byli samotni.
Wszystkiego najlepszego.
POKOLORUJ OBRAZEK
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PRZEDSZKOLAKI GOTUJĄ
KOLOROWE CIASTECZKA OWSIANO-CZEKOLADOWE
SKŁADNIKI
 150 g płatków owsianych
 150 g cukru trzcinowego
 1/2 łyżeczki sody
 60 g mąki pszennej, tortowej
 2 szczypty grubej soli
 150 g miękkiego masła
 1 opakowanie cukru wanilinowego
 50 g czekolady deserowej, drobno posiekanej
 1 jajko, rozmiar L
 150 g kolorowych cukierków z czekoladą

PRZYGOTOWANIE
Do miski wsypujemy płatki owsiane, cukier trzcinowy, sodę, mąkę, 2 szczypty soli, miękkie masło,
cukier wanilinowy, drobno posiekaną czekoladę. Mieszamy, następnie dodajemy jajko. Wszystkie
składniki zagniatamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Z ciasta formujemy wałek i tniemy go
nożem na 15-16 równych kawałków. Z każdego kawałka formujemy płaskie ciasteczka, rozgniatamy je
w dłoniach i odkładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Ciastka układamy w dość dużych
odstępach, 7-8 sztuk na blaszce. Każde ciastko dekorujemy kolorowymi cukierkami. Pieczemy w
temperaturze 180°C przez 10-12 minut. Upieczone ciasteczka na blaszce odstawiamy na bok, mniej
więcej na 10 minut. Następnie ciasteczka przekładamy na talerz. SMACZNEGO!!!
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PRZEPIS NA DOMOWY ŚNIEG

Zima za oknem wciąż twa, a dzieci uwielbiają tą porę roku. Ale, co zrobić, gdy
zabawa na podwórku trwa już zbyt długo lub gdy dziecko jest chore albo po prostu się
nudzi. Trzeba wymyślić alternatywę dla zabaw na zewnątrz i zrobić śnieg domowym
sposobem.
Oto przepisy:
I. 1. Mąka ziemniaczana
2. Pianka do golenia (najlepiej bezzapachowa)
3. Miska
4. Ewentualnie brokat
Wystarczy te dwa składniki wymieszać w stosunku 1:1 w misce i dodać trochę
brokatu - zabawa na wiele godzin gotowa. Jeśli śnieg chcemy zachować na dłużej
zamykamy w pojemniku do przechowywania żywności.
II. 1. Soda (ok. 10 opakowań)
2. Pianka do golenia (bezzapachowa)
3. Miska
4. Ewentualnie brokat
Do miski z sodą dodajemy piankę, brokat mieszamy aż do uzyskania odpowiedniej
konsystencji lepiącej masy.
Opracowała: Małgorzata Gułaś
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