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DRODZY RODZICE, KOCHANE PRZEDSZKOLAKI! 

„Niebo -ziemi, niebu -ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia”- tymi słowami 

świątecznej, wzruszającej piosenki pragniemy rozpocząć grudniowe spotkanie 

na łamach naszej gazetki. Przed nami najpiękniejszy czas w roku... wspólne 

ubieranie  choinki, łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, a przede wszystkim 

spędzanie tego czasu w gronie najbliższych. 

Paulina Kraska, Aleksandra Klupś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najserdeczniejsze życzenia Świąt białych,  

pachnących choinką,  

skrzypiących śniegiem pod butami.  

Świąt radosnych,  

dających odpoczynek,  

oraz nadzieję,  

że nadchodzący Nowy Rok będzie jeszcze lepszy niż ten,  

co właśnie mija 

życzą :  

Dyrektor, Grono Pedagogiczne 

oraz 

Pracownicy Administracji i Obsługi 

Przedszkola nr 2 Jarzębinka 

 

 



 URODZINY, URODZINY! 

W grudniu 

swoje urodziny obchodzą: 

Jeżynki:  

Zuzanna 

Żurawinki: 

Hanna, Zofia 

Poziomki: 

--- 

Malinki: 

Nina 

Wiewiórki: 

Kinga, Michał 

Jagódki: 

Zuzanna, Igor, Hanna 

Niedźwiadki: 

Viktoria, Antoni, Barbara 

SOLENIZANTOM ŻYCZYMY ZDROWIA I UŚMIECHU! 

 

 



Krótko o percepcji wzrokowej 

Percepcja wzrokowa – to umiejętność spostrzegania barwy, kształtu, skupiania                    

wzroku, wyodrębnianie elementów z tła. Percepcję wzrokową powinniśmy                      

stymulować u wszystkich dzieci, gdyż im więcej będą one miały doświadczeń                        

tym lepiej i szybciej będą się do nich odwoływały, a co za tym idzie zminimalizujemy ryzyko 

powstawania deficytów rozwojowych. Najintensywniejszy rozwój percepcji wzrokowej 

przypada na okres od 3,6 do 7,6 roku życia. A oto kilka symptomów, które mogą wskazywać 

na trudności w zakresie percepcji wzrokowej w wieku przedszkolnym: 

 

• Niechęć do wszelkiego rodzaju układanek i historyjek obrazkowych;  

• Niechętnie układa konstrukcje z klocków wg wzoru;  

• Trudności z zapamiętywaniem kształtów liter i cyfr;  

• Niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic między obrazkami; 

• Nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie w szczegół;  

• Ma trudności z odtwarzaniem szlaczków i figur geometrycznych;  

Dzieci ze słabo rozwiniętą koordynacją wzrokowo-ruchową mają trudności między 

innymi: 

• podczas ubierania się  

• wycinania naklejania, rysowania  

• niezręcznie zachowują się podczas gier ruchowych ( chwytanie i łapanie piłki, rzucanie do 

celu)  

Warto zatem zachęcać dziecko do takich zabaw jak:  

• wyszukiwanie (na czas) powiększonych elementów przedmiotu, który to przedmiot 

znajduje się wśród dużej ilości obrazków,  

• dobieranie par jednakowych obrazków –zabawa Memo,  

• obliczanie ilości ukrytych figur geometrycznych wśród różnych figur ułożonych na różnej 

płaszczyźnie względem siebie oraz nakładające się na siebie,  

• puzzle,  

• segregowanie obrazków w grypy tematyczne,  

• uzupełnianie brakujących elementów w obrazku,  

• szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się kilkoma 

szczegółami, 

• zapamiętywanie przedmiotów –pokazujemy dziecku drobne przedmioty, zapamiętuje je, a 

po zasłonięciu przez nas –wymienia.  

• układanie obrazka z pociętych części.  

• układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych,  

• segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt,  

• układanie historyjek obrazkowych. Dziecko opisuje obrazki zgodnie z kolejnością zdarzeń, 

• wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą,  

• domina obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków.  

• domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter/ sylab,  



• kalkowanie i rysowanie po śladzie  

• zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka  

• zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów  

• rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów  

Powyższe ćwiczenia powinny być formą zabawy z dzieckiem. Ważna jest tu 

systematyczność, ale jednocześnie nie przemęczanie dziecka. 

 

TO WARTO WIEDZIEĆ 

Małe dzieci uczą się przez zabawę. Zabawa pomaga dzieciom rozwijać się intelektualnie, 

emocjonalnie, estetycznie, ruchowo i duchowo. Uczy funkcjonowania w społeczeństwie i 

relacji z innymi. Wyrabia w dziecku charakter i nastawienie do świata. Zabawa nie może być 

traktowana, jako wypełniacz czasu. Powinna być kreatywna, by wspierać dziecko na każdym 

etapie jego rozwoju. Wyróżnia się następujące rodzaje zabaw:  

1. Zabawy manipulacyjne polegają na wykonywaniu przez dziecko prostych czynności nie 

prowadzących do żadnych, wytworów, np. manipulowanie różnymi przedmiotami 

przenoszenie różnych przedmiotów z miejsca na miejsce.  

2. Zabawy konstrukcyjne polegają na budowaniu czy wytwarzaniu pewnych przedmiotów, 

zaspokajają one potrzebę wytwarzania.  

3. Zabawy tematyczne nazywane także zabawami twórczymi, zabawami fikcyjnymi, 

iluzyjnymi i imaginacyjnymi, zabawami w role oraz zabawami symbolicznymi. Cechą 

charakterystyczną tego rodzaju zabaw jest fakt używania przez dziecko przedmiotów w 

specjalnej funkcji oraz przybierania przez dziecko pewnych ról -odzwierciedlających 

przeważnie normalne życie, pracę ludzi.  

4. Zabawy ruchowe -polegają na wykonywaniu przez dziecko dużej ilości ruchów 

wymagających pewnego wysiłku, zręczności, siły, szybkości. Zaspokajają one potrzebę 

ruchu, nabywania zręczności.  

5. Zabawy dydaktyczne -zasadniczo różnią się od poprzednio wymienionych. Różnica 

sprowadza się do tego, że nie są one wynikiem swobodnej twórczości dzieci, lecz są 

przygotowane, inicjowane i organizowane przez opiekuna dziecka powinny mieć zawsze 

wartości kształcące.  

6. Zabawy badawcze –zwane często „eksploracyjnymi” to wszelkiego rodzaju obserwacje i 

eksperymenty. Zabawy te zaspokajają potrzeby poznawcze, a zwłaszcza ciekawość dziecka. 

Rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe, a to pozwala podjąć kolejne, ale już o wyższym 

stopniu organizacji, działania badawcze. W zabawie badawczej dziecko zmierza do 

uzyskania informacji, czyli osiągnięcia celu. Osiągnięcie celu wywołuje u dziecka uczucie 

radości, przyjemności, rozwija wyobraźnię. Przez eksplorowanie, dziecko zdobywa materiał 

do tworzenia wyobraźni i pojęć oraz przygotowuje się do rozwiązywania problemów poprzez 

kombinację różnych sposobów działania. Uczy się chętnie tego, co je zaciekawia, a najlepiej 

wówczas, gdy czynnie eksperymentuje i samo ustala tematy badań chcąc iść w poznawaniu 

własną drogą, dochodzić do własnych rozwiązań. 



ZABAWY BADAWCZE 

1. POWIETRZE1.BULGOTANIE: Ustawiamy na stoliku przezroczystą szklankę napełnioną 

wodą i dmuchamy na jej powierzchnię - na tafli wody ukazują się małe fale. Następnie 

bierzemy słomkę i zanurzamy ją w wodzie i wydychamy powietrze-woda bulgocze. 

Wydychane przez nas powietrze ukazuje się w postaci bąbelków i wypływa na powierzchnię. 

Powietrza normalnie nie widać, bo jest bezbarwne, dopiero w momencie pojawiania się 

bąbelków możemy je zauważyć. 

 2. GOTUJĄCA SIĘ WODA: możemy również pokazać dziecku powietrze w postaci pary 

wodnej, w momencie, gdy woda się gotuje z czajnika wydobywa się para. Jeśli pogotujemy 

ją dłużej możemy pokazać jak na ściankach, skrapia się para wodna - skraplanie to kolejna 

właściwość powietrza.  

3. POMPUJEMY BALONIK: napompowany lekko balonik, związany sznurkiem lub 

wstążką, staramy się gnieść i nadawać mu inny kształt. Balonik bez problemu przybiera 

różne kształty  

4. MAGICZNY BALONIK: wstawiamy pustą odkręconą plastikową butelkę na 20 minut do 

zamrażalnika. Po jej wyjęciu na szyjkę zakładamy balonik i wstawiamy butelkę do miski z 

ciepłą wodą. Balonik magicznie się sam nadmuchuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZRÓB TO SAM 

Ozdoby choinkowe z paseczków papieru 

Materiały i przybory: 

kolorowy papier 

nożyczki, gilotyna lub trymer  

klej 

zszywacz 

nitka 

Wykonanie: 

1. Kolorowy papier ksero tniemy wzdłuż węższego boku na 1 cm szerokości paseczki.  

 

 

2. Do wykonania pawiego oczka, łezki i serduszka  

potrzebujemy paseczki o następujących proporcjach. 

 Przygotowując pawie oczko  łączymy kółeczka  

w jednym miejscu. Paseczki możemy skleić  

 lub zszyć zszywaczem biurowym. 

 

 

 

 

3. Przygotowując pawie oczko łączymy kółeczka  

w jednym miejscu. Paseczki możemy skleić  

lub zszyć zszywaczem biurowym.  

 

 

 

 

 



4. Przygotowując serduszko zaginamy  

paseczki na pół. Najkrótszy paseczek  

jest w środku. 

 

 

 

 

 

 

5. Następnie łączymy nadając kształt serca 

 przy pomocy zszywacza lub sklejając.  

 

 

 

 

 

 

6.  Do wykonania sopelka potrzebujemy  

5 papierowych paseczków o proporcjach  

przedstawionych na zdjęciu.  

 

 

 

 

7. Końce złożonych równo pasków papieru 

 łączymy  przy pomocy zszywacza. Najkrótszy  

paseczek umieszczamy w środku i  

dostosowujemy do niego pozostałe paski papieru  

nadając zawieszce kształt sopla. 

 



8. Gwiazdki powstają tylko przy użyciu kleju.  

Do zrobienia dużej gwiazdki potrzebujemy  

dodatkowo sklejone kółeczko.  

 

 

 

 

9. Każdy z paseczków sklejamy na kształt łezki 

 następnie całość sklejamy ze sobą. 

 

 

 

 

10. Papierowy ptaszek jest nieco trudniejszy do  

wykonania. Wszystkie elementy łączymy ze 

 sobą za pomocą kleju zgodnie z przedstawionym 

 na zdjęciu schematem. 

 

 

 

11.  Do każdej z tak przygotowanych ozdób dowiązujemy cieniutką nitkę do zawieszania. 

 



ZABAWA PALUSZKOWA 

„Stajenka”(autor: Katarzyna Tomiak –Zaremba) 

Daleko za miastem stoi stajenka, 

(dłonie złączone opuszkami palców tworzą „daszek”) 

w stajence czuwa Maryja Mateńka,  

(podniesienie palca wskazującego jednej dłoni) 

obok niej Józef Dziecię dogląda,  

(podniesienie palca wskazującego drugiej dłoni, ustawienie obok pierwszego) 

 

osiołek z wołem do szopki zagląda, 

(przyłożenie dłoni do głowy, palcami wskazującym i środkowym utworzenie „uszu”) 

z oddali biegną już pastuszkowie, 

(palcami wskazującym i środkowym prawej dłoni naśladowanie „chodzenia” po 

przedramieniu lewej ręki) 

z dalekich krajów idą królowie. 

(palcami wskazującym i środkowym lewej dłoni naśladowanie „chodzenia” po przedramieniu 

prawej ręki) 

 

 

 

 

 

 

 

 



RODZINNE CZYTANIE W ZIMOWE WIECZORY 

HISTORIA O ANIOŁKU I BOŻONARODZENIOWEJ GWIAZDCE 

Opowiem wam historię o aniołku małym, spacerował wśród gwiazdek w swym ubranku 

białym. zawsze wesoły, bawił się z wszystkimi, anioły w niebie bardzo go lubiły. Kilka dni 

przed świętami mały aniołek dowiedział się od swoich przyjaciół, że bożonarodzeniowa 

gwiazdka obraziła się na ludzi. Słyszała, że ciągle narzekają , są dla siebie niemili, kłócą się. 

 

-Ukryję się, pomyślała. W tym roku ludzie nie zasługują na Boże Narodzenie. 

Gdy o tym usłyszał aniołek, bardzo się zmartwił. Muszę odnaleźć gwiazdkę, dzieci czekają 

cały rok na te najpiękniejsze święta. Podrapał się w głowę i zaczął rozmyślać,                             

kogo by można poprosić o pomoc. Przyszedł mu do głowy wspaniały pomysł.                             

Jest przecież taka wspaniała postać, za którą przepadają dzieci i jest                            

symbolem świąt. Przecież to święty Mikołaj. Zaraz pofrunę do niego                                                

i poproszę o pomoc. Aniołek przywitał się ze starszym panem z siwą brodą. 

 

-Panie Mikołaju, czy nie wiesz, gdzie się ukryła bożonarodzeniowa gwiazdka? - spytał 

-A kiedy zniknęła? -  zapytał Mikołaj - Nic o tym nie wiedziałem. Przez cały rok 

przygotowuję dla dzieci prezenty. Jeżeli nie będzie Bożego Narodzenia, moja praca pójdzie 

na marne. Przecież to są święta miłości i radości. A najszczęśliwszymi istotami o czystym 

sercu są dzieci. Musisz aniołku polecieć do jakiegoś przedszkola i poprosić dzieci                         

o pomoc. Nie zastanawiając się długo, bo czasu było coraz mniej, znalazł małe przedszkole . 

-Kochane dzieci, proszę Was o pomoc w odnalezieniu świątecznej gwiazdki. Ukryła się. Kto 

zaświeci na niebie w wigilię i oznajmi, że możemy zasiąść gośćmi do stołu? Bez niej w ogóle 

nie będzie Bożego Narodzenia. Proszę, zaśpiewajcie pastorałkę o małej gwiazdce, może 

wysłucha dzieci i powróci do nieba. Dzieci z całego przedszkola zebrały się w jednej sali                

i zaczęły pięknym głosem śpiewać . Aniołek cały czas spoglądał w górę. Wreszcie zauważył 

na niebie maleńkie światełko. Z uśmiechem podziękował przedszkolakom za pomoc                          

i odfrunął. I tak Boże Narodzenie zostało uratowane. Ta historia o aniołku nie kończy się 

wcale, ciągle chodzi on po chmurach, ludziom radość daje i co roku przypomina, gdy 

choinka świeci, pamiętajcie o miłości dorośli i dzieci. 

 



KĄCIK KULINARNY 

Bałwanek z pianek marshmallows w gorącej czekoladzie 

Składniki: 

tabliczka czekolady 

pół litra tłustego mleka 

3 żółtka 

3 łyżki cukru 

przyprawy: kawałek startej wanilii, mielony cynamon,  mielony imbir 

pianki marshmallows 

 słone lub słodkie paluszki 

nutella 

patyczki do szaszłyków 

cukierki w kształcie ziarenek kukurydzy 

Wykonanie: 

Najpierw zróbmy gorącą czekoladę.  

Zagotuj mleko z przyprawami. Dodaj ich tyle, ile lubisz –najlepiej szczyptę imbiru i wanilii, 

a do tego nawet do pół łyżeczki cynamonu. Dodaj połamaną czekoladę. Podgrzewaj, aż się 

rozpuści. Ostudź. W tym czasie ukręć kogel-mogel z 3 żółtek i 3 łyżek cukru. Wlej do go do 

czekolady, mieszając i podgrzewaj powoli, aż do zgęstnienia. Nie dopuść do zagotowania, bo 

może się zwarzyć.  

Następnie przygotujemy paluszki na ręce i nogi bałwanka –trzeba skrócić trochę paluszki, tak 

do 3/4 ich długości. Teraz odpowiednio skracamy patyczek do szaszłyka i nabijamy na niego 

3 pianki. Wydłubujemy w piankach dziurki patyczkiem do szaszłyka i wkładamy w nie 

paluszki tworząc nogi i ręce bałwanka. Robimy dziurkę na cukierek-nos i wkładamy go w 

piankę. Teraz już tylko nabieramy patyczkiem odrobinę nutelli lub płynnej czekolady i 

rysujemy brwi, buzię i guziczki. 

 



JARZĘBINKOWY KONKURS!!! 

Oto zwycięzcy z poprzedniego miesiąca: 

Olga M. z grupy Borówki 

Natalka O. z grupy Żurawinki 

Anna J. z grupy Malinki 

  

Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie :) 

Rozwiązanie zadań prosimy wrzucać do koszyczka 

Jarzębinki przy „Kąciku książki” na korytarzu 

przedszkolnym do 18 grudnia. Spośród wykonanych 

zadań zostanie wylosowana trójka zwycięzców. Ze 

wszystkich zebranych w tym miesiącu prac powstanie 

wystawa :) 

 

 

 

 



ZADANIE NA GRUDZIEŃ! 

WYKONAJ ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ 

 FORMAT A5 

 TECHNIKA DOWOLNA 

 PAMIĘTAJ O PODPISANIU JEJ 

IMIENIEM, NAZWISKIEM ORAZ 

NAZWĄ GRUPY 

 

             POWODZENIA! 

 

 

 


