Samorządowe Przedszkole
nr 58 w Krakowie
XII 2014
Drodzy Rodzice!
Oddajemy w wasze ręce kolejny numer naszej przedszkolnej gazetki.
Zamieszczamy przegląd wydarzeń w naszym przedszkolu, kilka słów
o przygotowaniach do świąt oraz wiele innych ciekawych artykułów.
Będzie świątecznie i magicznie.
Zapraszamy do lektury!

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski
Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze
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Wizyta św. Mikołaja
Występ czarodzieja
Spotkanie ze zwierzętami egzotycznymi
„Leon i jego niezwykłe spotkania” – warsztaty
dotyczące tolerancji i niepełnosprawności
Wizyta Straży Miejskiej
Warsztaty z edukacji globalnej prowadzone
przez ODE Źródła (gr. IX)
„O Kasi co gąski zgubiła” – przedstawienie dla
rodziców (gr. IX)
Wyjazd do Teatru Ludowego (gr. IV, IX)
Wyjazd do Teatru Groteska (gr. II, V)
Wycieczka do wioski św. Mikołaja w Zatorze
(gr. I, VIII, X)
Spotkania wigilijne z Rodzicami

O wspólnych przygotowaniach
do Świąt Bożego Narodzenia
„Jest taki dzień… w którym radość wita
wszystkich …”

Święta, żeby byłych pachnące muszą
być piernikowe. Staramy się wypiekać
smaczne ciasteczka w różnych kształtach,
uzbrojeni jesteśmy w przeróżne figurki.
Ciasteczka wychodzą lepiej lub gorzej, ale
jeszcze żadne nie doczekały Nowego Roku.
Potrawy świąteczne, szczególnie te
wigilijne, nie są na razie „smaczne” dla
dzieci. Najbardziej neutralny jest barszcz
czerwony z uszkami. Karp po żydowsku,
karp smażony, grzybowa, kutia, śledzie, czy
nawet kompot z suszu nie zdobywają wciąż
uznania ;-( Ale przy wigilijnym stole jest
elegancko, pod krawatem i w sukni z atłasu.
Tuż przed modlitwą ruszają się drzewa
na
podwórku,
to
znak,
że
aniołki
przedzierają się z prezentami. Robią to na
ogół podczas świątecznego przebierania się w
uroczysty strój, kiedy wchodzimy do pokoju
z choinką wszystkie prezenty są na miejscu,
biegniemy do okna, by zobaczyć choć
kawałek białej sukienki aniołka. Wszyscy
mamy wrażenie, że czujemy ich obecność.
Zabieramy na święta do dziadków
przebrania, w których potem odwiedzamy
rodzinę kolędując. Sowicie
nagradzani
słodyczami bisujemy i kłaniamy się do
oklasków.
Pozdrawiamy świątecznie wszystkie
przedszkolne Rodziny oraz Pracowników
najwspanialszego Przedszkola.
„Jest taki dzień… w którym radość wita
wszystkich...”
Maciuś i Lena Majdan
z bratem Kubą i rodzicami,
Grupa IV i V

Święta w rodzinie Maciusia,
Leny i Kuby
Przygotowania świąteczne powinny
rozpocząć się dużo wcześniej, najlepiej
z nastaniem adwentu. Nasza rodzina nabywa
wówczas kalendarze adwentowe, 3 sztuki dla
każdej pociechy: Maciusia, Leny i Kuby.
Kalendarze limitują spożywanie słodkości w
tym okresie. Na każdy dzień adwentu
przypada zaledwie mała czekoladka. Ale nic
tak dobrze nie smakuje, jak coś, na co się
czeka. Radość każdego dnia z otwieranego
okienka jest ogromna.
Co kilka dni w adwencie wyciągamy
również po kilka ozdób świątecznych do
dekoracji domu. Ponieważ robi się to tylko
raz
w
roku
zdziwienie
na
widok
zapomnianych już ozdób jest ogromne!
Oglądamy je przywołując wspomnienia w
poprzednich
świąt.
Niektóre
pamiątki
pamiętają czasy rodziców Maciusia i Leny ;-),
więc mają już sentymentalną wartość. Są to
gliniane aniołki, wiklinowe choinki, mikołaje,
szopka, dzwoneczki.
Około 2 tygodnie przed świętami
włączamy pastorałki i kolędy. Dzieci wołają
wtedy, pamiętam, śpiewaliśmy je na
jasełkach w przedszkolu.
W przedszkolu, szkole i innych
instytucjach zbierane są artykuły spożywcze
dla potrzebujących. Dzielimy się tymi
dobrami z innymi uzmysławiając sobie, że
innym jest trudniej, biedniej i może nie tak
wesoło.
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nadsłuchując czy któreś zwierzę przemówiło
ludzkim głosem.
W tym czasie Gwiazdka przynosi
wszystkim prezenty zostawiając je pod
choinką. Śmiech, radość, krzyk dzieci na
widok upominków jest niepowtarzalny. Po
rozpakowaniu
prezentów
bierzemy
instrumenty i rozpoczynamy kolędowanie,
przeplatane wspomnieniami - to wyjątkowe
chwile. Wieczór wigilijny kończymy pójściem
na pasterkę.
Ola Szewczyk
z rodzicami i rodzeństwem,
grupa IX

Nasze święta
Boże Narodzenie to dla nas wyjątkowe
święta, niepowtarzalne chwile w roku,
spędzane
w gronie
rodzinnym. Czas
przygotowań rozpoczynamy już z początkiem
grudnia uczęszczając na roraty. Dzieci
uwielbiają ten nastrój i światło lampionów.
Dwa
tygodnie
przed
świętami
przygotowujemy jedno z ulubionych dań
wigilijnych- pieczonego karpia w zalewie
octowej. Dzieci oczywiście czekają na
pieczenie pierniczków. Ciasto wspólnie
wyrabiamy.
Każdy
ma
swój
fartuch
i odpowiednią czapkę kucharską. Na
zakończenie – zabawa w artystów, czyli
dekorowanie ciasteczek.
Święta to także porządki. Każdy z nas
ma swoje obowiązki, dzieci chętniej wtedy
sprzątają pokoje, ale najwięcej emocji budzi
przygotowywanie świątecznych dekoracji:
lampki, aniołki, gwiazdki, zapach sianka
i wszechobecny śmiech dzieci, wszystko to
składa się na szczególną atmosferę jaka
panuje w domu.
Święta Bożego Narodzenia spędzamy
poza Krakowem, w naszych rodzinnych
domach. Dlatego też dwa dni przed
wyjazdem
ubieramy
choinkę
i
przygotowujemy
uroczystą
kolację.
W naszej rodzinie przywiązuje się dużą wagę
do tradycji. Wigilię rozpoczynamy pójściem
na roraty, następnie wspólnie z dziećmi
ubieramy pachnącą lasem choinkę. Część
potraw przygotowujemy w przedświątecznym
tygodniu np. kiszenie barszczu czerwonego,
pierogi. W samą wigilię gotujemy pozostałe
potrawy. Na naszym stole wigilijnym nigdy
nie zabraknie opłatków, wspomnianego
barszczu z uszkami, pierogów z suszonymi
śliwkami, suszonych grzybów w cieście
naleśnikowym,
karpia
w
occie
i
panierowanego,
kapusty,
grochu
i ziemniaków, a do popicia kompot z suszu.
Tradycyjnie na środku stołu położone jest
sianko i dodatkowe nakrycie. Po modlitwie
i wieczerzy mężczyźni z dziećmi zanoszą
zwierzętom resztki ze stołu wigilijnego,

Święta
Co roku na Święta Bożego Narodzenia
wyjeżdżamy do babci i dziadków, którzy
mieszkają daleko od Krakowa. Dlatego
choinkę ubieramy wcześniej. Zawieszamy na
niej lampki świąteczne, bombki, oraz ozdoby
wykonane przeze mnie i moją siostrę.
Choinka stoi na honorowym miejscu. Ozdoby
i symbole świąteczne wieszamy w całym
mieszkaniu. Również przed świętami moja
siostra Marysia, uczy się grać kolędy na
pianinie. Mama stara się wcześniej pamiętać
o wysłaniu kartek pocztowych z życzeniami.
Ja sam piszę na tych kartkach swoje imię
albo coś rysuję. Mama czasami zapomina
o tych kartkach i wysyłamy je dopiero
w Wigilię...
Jaś Człowiekowski
z rodzicami i siostrą Marysią,
grupa IV
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Nasza Wigilia

Tata obiera i trze buraki na barszcz
udając, że czerwieni dłoni winien jest tylko
sok z buraków, a nie rany odniesione
w konfrontacji z nożem i tarłem. Za chwilę
wejdą babcie i dziadek objuczeni niczym
wielbłądy Trzech Króli. Przyniosą dary
w postaci smażonego karpia, śledzia
w śmietanie, gołąbków, zupy grzybowej,
fasolowej i grochu z kapustą.
Pierwsza gwiazdka błysnęła na niebie.
Dzielimy się opłatkiem. Życzymy dzieciom by
były zdrowe i dobre, dla siebie nawzajem
i dla innych. Siadamy do stołu. Dzieci jedzą
mało. Tata i mama robią wszystko, by
wepchnąć w dzióbki dziatwy jeszcze choć
jedną łyżkę zupy, kęs ryby, odrobinę kaszy.
Śpiewamy kolędy. Aniołek, jak zwykle
niezawodny, zostawia pod naszym drzewem
prezenty. Kolorowe pakunki prezentują się
świetnie pod gęstym dachem jodłowych
gałęzi. Bóg się rodzi, lecz pasterka już nie dla
nas. Zasypiamy zmęczeni.
Franek Fiertak
z siostrą, bratem i rodzicami,
grupa X

Trudno
zachować
spokój,
gdy
w Wigilię jeszcze nie ma choinki. Łańcuchy
już zostały zrobione, piernikowe ozdoby
upieczone, bańki wyciągnięte z domowych
czeluści, a choinki nie ma. Porzucamy
piekarnik wypełniony zawiniętymi w folię
aluminiową burakami. Mama bierze Zosię na
spacer, a chłopcy z tatą w pośpiechu
wskakują do samochodu i jadą do
Magicznego Miejsca Sprzedaży Choinek.
Choinka ma być mała, gęsta, nie gubiąca
zbyt szybko igieł, najlepiej w doniczce.
No i się zaczyna: ta za mała, ta łysa jak wuj
Stefan, świerk – odpada, tu brak czubka.
W końcu jest! Jeszcze pół godziny wpychania
drzewa do samochodu, parę minut drogi do
domu, dwie godziny przycinania pnia tak,
aby zmieścił się w stojaku i możemy cieszyć
się całkiem solidną namiastką lasu. Choinka
wypełnia pół pokoju, czubek sięga sufitu,
aromat żywicy łączy się z zapachem
pierników – w końcu poczuliśmy święta.
Zosia, Franek i Mikołaj z mamą
ubierają drzewo zjadając przy okazji połowę
choinkowych słodyczy.

Tadeusz Kubiak
„Wieczór wigilijny”
Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła rano.

Kiedy mama się dzieliła
ze mną tym opłatkiem,
miała w oczach łzy, widziałem,
otarła ukradkiem.

Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.

Nie wiem, co też mama chciała
szepnąć mi do ucha:
bym na drzewach nie darł spodni,
pani w szkole słuchał…

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Niedojrzałych jabłek nie jadł,
butów też nie brudził…
Nagle słyszę, mama szepce:
- Bądź dobry dla ludzi.
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Poniżej proponujemy kilka zabaw, które usprawniają ruchowo oraz za pomocą ruchu rozwijają
u dzieci świadomość własnego ciała i otaczającej przestrzeni. Ponadto wspólne zabawy pozwolą
lepiej poznać swoje dziecko, spędzić z nim miło czas, a także przyczynią się do rozwoju
psychomotorycznego. Zabawy są opracowane na podstawie metody Weroniki Sherborne.
Życzymy miłej zabawy!
ZABAWY „RAZEM” (współdziałanie)
Rolowanie na nogach dorosłego
Dorosły siedzi na podłodze z wyprostowanymi nogami. Dziecko leży brzuchem na udach
dorosłego (w poprzek jego nóg). Dorosły kilkakrotnie delikatnie przetacza dziecko w kierunku
stóp i z powrotem.
Podróże na kocu
Dorosły trzyma za brzeg koca. Dziecko siedzi lub leży (na plecach, na brzuchu) na kocu. Dorosły
ciągnie koc po podłodze.
Naleśniki
Dorosły stoi obok leżącego na kocu dziecka. Dziecko leży na kocu (przy jednym z jego końców),
trzyma ręce wyciągnięte w górę . Dorosły zawija dziecko w koc (tak jak zawija sie naleśniki), nie
zawijając jego głowy, a potem trzymając za wolną krawędź koca rozwija je.
Hipoterapia
Dorosły wykonuje klęk podparty. Dziecko leży brzuchem na plecach dorosłego, mocno obejmując
rodzica rękami i nogami. Kołysanie sie z dzieckiem na boki, poruszanie sie w przód i w tył.
Chodzenie po pomieszczeniu na czworakach.
Małpka
Dorosły wykonuje klęk podparty. Dziecko leży na plecach na podłodze, jego twarz znajduje sie na
wysokości twarzy dorosłego. Rodzic pochyla sie nad dzieckiem, tak, by mogło mocno go objąć
(niczym małpka). Następnie- nadal w klęku podpartym - lekko kołysze dziecko próbuje z nim się
poruszać po pomieszczeniu.
Mały samolot
Dorosły leży na plecach na podłodze, z nogami ugiętymi w kolanach. Dziecko leży brzuchem na
podudziach dorosłego i trzyma go za ręce. Dorosły, trzymając dziecko za ręce ruchem nóg unosi
je w górę i lekko kołysze.
Plecak
Dorosły w pozycji stojącej trzyma dziecko na plecach lub na brzuchu (jak plecak) na ramionach
("na barana"), dziecko obejmuje dorosłego rękoma i nogami. Dorosły spaceruje z "plecakiem",
podtrzymując go dwoma rękoma (trzyma dłonie pod biodrami dziecka).
Piłowanie drewna
Dorosły siedzi w rozkroku, zwrócony przodem do dziecka, trzymając je za dłonie. Dziecko siedzi
w rozkroku zwrócone przodem do dorosłego, trzymając go za dłonie, nogi dziecka znajdują się
pod nogami dorosłego. Dorosły i dziecko na przemian kładą się na plecach na podłodze, cały czas
trzymając się za ręce.
Przyklejeni
Dorosły siedzi na podłodze w lekkim rozkroku, odwrócony plecami do dziecka. Dziecko siedzi tak
jak dorosły, opierając się o niego plecami. Dziecko porusza się w siadzie w dowolnym kierunku,
a dorosły "przyklejony" plecami do pleców dziecka- podąża za nim. Potem następuje zmiana ról.
Pomiędzy plecy ćwiczących można włożyć poduszkę lub pluszową zabawkę.
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ZABAWY „PRZECIWKO” (oporowanie)
Odklejanie
Dorosły klęczy obok leżącego na podłodze dziecka. Dziecko leży na plecach na podłodze, całym
ciałem przywiera ("przykleja się") do podłoża. Dorosły próbuje podnieść ("odkleić" od podłogi)
kolejne części ciała dziecka. Potem następuje zmiana ról.
Skała
Dorosły przyklęka, opierając się dłońmi na podłożu. Dziecko stoi lub klęczy obok partnera
i próbuje poruszyć, przesunąć dorosłego ("skałę") , za każdym razem z innej strony. Potem
następuje zmiana ról.
Klatka
Dorosły siedzi na podłodze w rozkroku i obejmuje dziecko rękoma oraz nogami - tworzy "klatkę".
Dziecko siedzi w rozkroku odwrócone plecami do dorosłego. Dziecko próbuje uwolnić się
z ucisku (wydostać się z "klatki").
Spychacz
Dorosły klęczy obok leżącego na podłodze dziecka, opierając głowę o jego bok. Dziecko leży na
plecach na podłodze. Dorosły przesuwa (popycha ) głową opierające się temu dziecko ruchem
ciągłym (przez cały czas opiera głowę o tułów dziecka)
Przepychanki
Dorosły siedzi na podłodze , nogi trzyma ugięte w kolanach, stopy oparte o podeszwy stóp
siedzącego naprzeciw partnera, ręce- z tyłu o podłogę. Dziecko siedzi w rozkroku, zwrócone
przodem do dorosłego partnera. Dziecko i dorosły próbują odpychać się stopami.
Kto kogo?
Dorosły stoi obok dziecka, opierając się biodrem o jego biodro. Dziecko stoi bokiem do dorosłego
(biodro w biodro). Dziecko i dorosły nie odrywając stóp od podłogi próbują przepchnąć się
nawzajem.
ZABAWY RELAKSACYJNE
Masażyk w parach I – masujemy plecy dziecka wypowiadając słowa:
Malusieńki pająk na fontannę wlazł (naśladowanie ruchów wspinającego się pająka od dołu do
góry kręgosłupa) . Przyszedł drobniusieńki deszczyk i pajączek ( przebieranie palcami po całych
plecach od góry do dołu, Na dole jedno nieco mocniejsze uderzenie dłonią zwiniętą w piąstkę).
Zaświeciło słonko, wysuszyło deszcz ( wykonywanie okrężnego ruchu całą dłonią położoną na
plecach ). Znów malusieńki pająk na fontannę wlazł ( naśladowanie ruchów wspinającego się
owada).
Masażyk w parach II - masujemy plecy dziecka wypowiadając słowa:
Tu płynie rzeczka (przesuwanie całą dłonią wzdłuż kręgosłupa), tędy przeszła pani
w szpileczkach (palce wskazujące uciskają sztywno), tu stąpały słonie i biegły konie(ugniatanie
pleców dłońmi ułożonymi w łódeczkę i pięści). Wtem przemknęła szczypaweczka (lekkie
szczypanie po bokach kręgosłupa), zaświeciły dwa słoneczka(okrężny masaż dłońmi łopatek).
Spadł drobniutki deszczyk (lekkie uderzanie palcami). Czy cię przeszedł dreszczyk (dotyk szyi)?
Fotelik
Dorosły siedzi na podłodze z nogami wyprostowanymi, obejmując rękoma siedząc przed nim
dziecko. Dziecko siedzi na udach i podudziach dorosłego , odwrócone do niego plecami.
Kołysanie dziecka na boki, poruszanie się z nim, wprzód w tył.
Więcej pomysłów na zabawy znajduje się w książce M. Bogdanowicz, D. Okrzesik "Opis
i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne".
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CZYTAJMY DZIECIOM!
,,Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce
wzruszeniem... Książka wszystko potrafi.” Kornel Makuszyński
Słowa Kornela Makuszyńskiego bardzo trafnie pokazują ile możliwości daje nam obcowanie
z literaturą. Niestety w obecnych czasach coraz mniejsza liczba dzieci i młodzieży sięga w wolnym
czasie po książkę, wybierając w zamian komputer lub telewizję. Wiek przedszkolny to czas,
w którym kształtują się nawyki dzieci, w tym również czytelnicze. Warto więc wykorzystać ów
moment, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie,
dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca
słownictwo dziecka, jego wyobraźnię, książki rozszerzają świat jego uczuć i myśli. Kontakt
z literaturą, jeśli jest dostatecznie żywy, głęboko rozwija osobowość dzieci.
Co daje codzienne czytanie?
Badania i praktyka pokazują, że czytanie dziecku ma ogromny wpływ na jego rozwój
emocjonalny, umysłowy, moralny i społeczny:
 buduje więź między czytającym dorosłym i dzieckiem,
 rozwija inteligencję emocjonalną – empatię, umiejętności komunikacji, wrażliwość
moralną,
 wzmacnia poczucie własnej wartości,
 wzbogaca język, poprawia zrozumienie tekstów i poleceń,
 uczy myślenia logicznego, przyczynowoskutkowego i krytycznego,
 poprawia koncentrację, wydłuża przedział uwagi,
 rozwija pamięć i wyobraźnię,
 doskonali zdolność czytania i pisania, poprawia motywację do czytania i nauki,
 pomaga radzić sobie z emocjami i problemami,
 ogranicza zachowania agresywne, destrukcyjne i antyspołeczne,
 chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury,
 kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy.
Jak prowadzić codzienne czytanie w domu, przedszkolu i w szkole?
1. Czytać dzieciom codziennie o stałej porze. Warto też wykorzystywać na czytanie różne okazje:
podróż pociągiem, oczekiwanie na wizytę u lekarza itd.
2. Nie zmuszać dzieci do długiego słuchania. Zacząć czytać od kilku minut, stopniowo
wydłużając czas w miarę zwiększania się przedziału uwagi u dzieci.
3. Nie zmuszać do nieruchomego siedzenia i słuchania. Pozwolić dzieciom na cichą zabawę
podczas czytania, a nawet wędrówkę po sali. Niektóre z nich, zwłaszcza chłopcy, potrzebują
ruchu i nie mogą usiedzieć spokojnie.
4. Podchodzić do czytania z zaangażowaniem i entuzjazmem, traktować je jak przywilej dla
dzieci i jak przyjemność dla dorosłego.
5. Wybierać książki ciekawe dla dzieci, a także pozwolić im na samodzielny wybór lektury do
wspólnego czytania.
6. Stworzyć miejsce do czytania z wygodnymi siedzeniami lub poduszkami, z dostępem do
książek ustawionych okładkami do dzieci, by zachęcić do sięgania po nie.
7. Uzupełniać i wzbogacać czytanie przez rozmowy o książce, rysowanie, lepienie, zabawy
ruchowe, przedstawienia nawiązujące do przeczytanych tekstów.
8. Zapraszać do czytania w przedszkolach i szkołach przedstawicieli ciekawych zawodów, znane
osoby, a także rodziców i dziadków dzieci.
9. Korzystać z oferty lokalnej biblioteki – zajęć czytelniczych, lekcji, ciekawych spotkań.
Najlepszym wzorem czytelniczym są dla dzieci ich rodzice i inni ważni dorośli. Niech
dzieci widzą nas pogrążonych we własnych lekturach.
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Poprzez codzienne czytanie dzieciom dla ich przyjemności, poświęcanie im czasu, rozmowy z nimi
i nasze zaangażowanie wychowamy czytelników – ludzi lepiej wykształconych, bardziej
kulturalnych, szczęśliwszych, którzy żyją lepiej, zdrowiej, a nawet dłużej, gdyż podejmują w życiu
mądrzejsze decyzje.

A zatem czytajmy dzieciom!
Zachęcamy do zapoznania się z listami książek, które warto czytać dzieciom
przygotowanymi przez Fundację ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom:
„Złota lista książek” oraz „Przewodnik po dobrych książkach”,
które są udostępnione na tablicy ogłoszeń przy wejściu.

Zachęcamy również przyłączenie się do akcji KSIĄŻKA W PODRÓŻY
– na półce znajdującej się w holu znajduje się wiele interesujących książek,
które można zabrać do domu i przeczytać z dzieckiem,
a potem oddać i wybrać kolejną. Zachęcamy do przynoszenia na półkę książek,
które nie są już potrzebne w Waszym domu – na pewno kogoś z przedszkola
zainteresują i wzbogacą naszą akcję.
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CHOINKA

1.

2.

Potrzebne materiały: nożyczki, klej, kolorowy
papier.
1. Wytnij sześć kółek. Zegnij każde na pół.
Sklej kółka parami, tak bylinie zagięcia
z jednej strony się stykały tworzyły taki kąt
jak w kwadracie.

3.

4.

2. Przyklej kółka parami – jedne pod drugimi,
tak jak pokazano na obrazku.
3. Wytnij pień i przyklej go do choinki. Naklej
na choince ozdoby z kolorowego papieru.
4. Wytnij tło i przyklej na nie choinkę. Na
odwrocie
można
napisać
życzenia
i
wykorzystać
choinkę
jako
kartkę
świąteczną.

OZDOBY CHOINKOWE

Bożonarodzeniowe ozdoby można wykonać
w domu z różnych materiałów,
np. ze starych płyt CD.
Do ich ozdobienia przyda się wszystko:
kolorowy papier, filc, sznurek, włóczka,
brokat, naklejki, wstążki, klej…. i ogromna
wyobraźnia 
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ŚWIĄTECZNY PIERNIK
Składniki:
- 1 szklanka cukru
- 1 szklanka miodu
- 1 szklanka śmietany
- 4 szklanki mąki
- 6 jajek
- 150g tłuszczu
- 1 łyżka sody oczyszczonej
- przyprawa do piernika
- rodzynki, orzechy

Wykonanie:
Masło utrzeć z cukrem, żółtkami, dodać
roztopiony miód. Wszystko wymieszać
z mąką, dodać sodę, przyprawę do
piernika, śmietanę a na końcu pianę
i
bakalie.
Ciasto
wyłożyć
na
wysmarowaną blaszkę. Piec około 1 godz.
w średnio gorącym piekarniku.
Smacznego!

ŚWIĄTECZNE KRUCHE
CIASTECZKA
Wykonanie:
Ze wszystkich składników zagniatamy
ciasto (na stolnicy lub w misce). Jeżeli
ciasto będzie zbyt rzadkie dosypujemy
mąki
tortowej.
Wyrobione
ciasto
wałkujemy na grubość około 5 mm,
wycinamy ciasteczka i pieczemy około 15
- 20 minut w temperaturze 180 stopni.

Składniki:
- 2 szklanki mąki tortowej
- 1 szklanka mąki krupczatki
- niecała szklanka cukru
- 1 margaryna (miękka - w temperaturze
pokojowej)
- 3 całe jajka
- cukier waniliowy
- 2 czubate łyżeczki proszku do pieczenia
- przyprawa do piernika, cynamon

Smacznego!
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„Jak wół i osioł trafili do stajenki”
Karl Heinz Waggerl

– Jesteś dla mnie zbyt przebiegły –
powiedział anioł ze smutkiem.
Wtedy dumnie podszedł do anioła
paw. Z szelestem otworzył swój ogon i pysznił
się swoimi barwnymi piórkami. Powiedział:
- Ozdobię tę biedną stajnię piękniej niż
Salomon swoją świątynię!
– Jesteś dla mnie zbyt próżny – powiedział
anioł.
Podchodziło do anioła jeszcze wiele
zwierząt,
które
zachwalały
swoje
umiejętności. Na koniec surowy anioł
rozejrzał się wokół. Zobaczył osła i woła,
które służyły rolnikowi na polu. Ich również
anioł przywołał do siebie:
- Co wy możecie zaoferować Dzieciątku?
– Nic – powiedział osiołek i smutno opuścił
uszy. – Nie nauczyliśmy się niczego innego,
jak tylko pokory i cierpliwości, ponieważ
przez całe życie doświadczaliśmy tylko
cięgów, upokorzenia i odrzucenia!
Wół dorzucił nieśmiało:
- Ale może od czasu do czasu moglibyśmy
naszymi ogonami przepędzać muchy, żeby
Dzieciątku było przyjemniej!
– Wy będziecie odpowiedni! – zdecydował
anioł.
Od tej pory wół i osioł stoją w stajence
przy żłóbku.

Kiedy Józef wędrował z Maryją do
Betlejem, jeden aniołów zwołał w tajemnicy
wszystkie zwierzęta, aby wybrać te, które
pomogą świętej Rodzinie w stajence. Jako
pierwszy zgłosił się, naturalnie, lew:
- Tylko król jest godny tego, by służyć Panu
całego świata – zaryczał. – Rozerwę na
strzępy każdego, kto zbliży się do Dzieciątka.
– Jesteś dla mnie zbyt dziki i wojowniczy –
powiedział anioł.
Po tych słowach zakradł się lis.
Z niewinną miną powiedział:
- Ja się dobrze zaopiekuję. Przyniosę dla
Dzieciątka Bożego najsłodszy miód, a dla
jego matki ukradnę każdego ranka kurę!
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Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia!
Niech będą one okazją do zadumy,
ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie
od codziennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia
przetrwała w nas jak najdłużej!
Życzą Dyrektor, Pracownicy i Dzieci
z Samorządowego Przedszkola nr 58 w Krakowie

Numer gazetki zredagowały Panie: Ewelina Śliwa, Justyna Kurdziel
wraz z Nauczycielkami, Rodzicami i Dziećmi

15

