Samorządowe Przedszkole
nr 58 w Krakowie
XII 2016
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!

„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?”
ks. Jan Twardowski
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
WRZESIEŃ







Dzień Pieczonego Ziemniaka
Dzień Przedszkolaka
Egzamin na „Mistrza Bezpiecznej Jazdy”
(gr. II)
Wycieczka do gospodarstwa
agroturystycznego „Wodne Ogrody” (gr. V,
VII, X)
Wycieczka na dworzec PKS, PKP oraz do
portu lotniczego Balice (gr. VI)
Zapoczątkowanie cyklicznych spotkań z
Pyzą w „Przedszkolnym saloniku
literackim”

LISTOPAD
























Udział w konkursie „Leśne duszki i
jesienne skrzaty”
Dzień Krakowski (gr. VII, X)
Uroczystość z okazji Święta Niepodległości
Spotkanie z Pyzą
Warsztaty „Pierwsza pomoc”
Warsztaty muzyczne z bębnami
Warsztaty plastyczne, regionalne „Smoki”
(gr. II, VII, X)
Międzygrupowy konkurs plastyczny
„Krajobrazy Małopolski”
Warsztaty ceramiczne „Choinka” (gr. II, V)
Warsztaty edukacji globalnej (gr. II)
Wyjazd do Teatru Muzycznego Praska na
spektakl „Serce przyrody” (gr. II, VII, X)
Wyjazd do kina na bajkę „Trele” (gr. V)
Poznajemy zawody – informatyk (gr. V)
Wprowadzenie ogólnopol. projektu „Mały
miś w świecie wielkiej literatury” (gr. V)
Wyjazd do Teatru Muzycznego Praska na
spektakl „Mali mieszkańcy” (gr. VIII)
Obchody Dnia św. Marcina (gr. VI, III)
Wyjazd do Muzeum narodowego, „Moda
na przestrzeni wieków (gr. VI)
Andrzejki
Zajęcia otwarte dla rodziców (gr. IV)
Obchody Dnia Pluszowego Misia
„Węglem malowane” – przedszkolna
wystawa prac
Nawiązanie współpracy z Przedszkolem
Miejskim Iskierki w Słupsku (gr. IX)
Zajęcia otwarte dla rodziców „Zabawy z
wodą” (gr. IX)

PAŹDZIERNIK














Wystawa „Jesienne cudaki”
Wyjazd do Teatru Ludowego na spektakl „Pyza
na polskich dróżkach”
Przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu
nauczycieli gr. IV, VI, IX pt. „Legenda o smoku
wawelskim”
Poznajemy zawody – pszczelarz (gr. IV, IX)
Obchody Dnia Koloru Pomarańczowego (gr. V)
Warsztaty z ceramiki (gr. V)
Wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 53 –
Zabawy twórcze z literaturą (gr. V)
Warsztaty regionalne „Budownictwo
krakowskie i góralskie” (gr. VII, X)
Pasowanie na starszaka – gr. VII
Zabawy z okazji Haloween (gr. VIII)
Wycieczka do Lasku Wolskiego i na Kopiec
Kościuszki (gr. VI)
Wycieczka do NCK na spektakl „Plastusiowy
pamiętnik” (gr. VI)
Wyjazd do Wodociągów Krakowskich –
przedstawienie interaktywne „Kropelki wody”
(gr. VI)

GRUDZIEŃ
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Teatrzyk w przedszkolu „O skarbniku z
głębokiej kopalni”
„Bajka o szalu Pani Jesieni” – przedstawienie
dla rodziców oraz dla innych grup (gr. IX)
Wizyta górnika
Przedstawienie dla przedszkola „Śląskim
szlakiem” (gr. VIII)
„Pyza na Śląsku” – teatr cieni dla przedszkola
(gr. IV, IX)
Wizyta św. Mikołaja
Warsztaty plastyczne, świąteczne „Bałwanki”
Warsztaty muzyczne „Bum Bum rurki”
Spotkanie z iluzjonistą
„W pogoni za śniegiem” - wyjazd do Teatru
Muzycznego Praska (gr. IV, IX)
Warsztaty – malowanie bombek (gr. I, VI)
„Piernikowe domki” – warsztaty kulinarne (gr.
VI)
Przedszkolne kolędowanie
Spotkania wigilijne z Rodzicami

„Przepis na udane święta”
Składniki:
- pełna rodzina
- 1 kg miłości
- 1 szklanka uśmiechu
- 1 litr kolęd

- 2 łyżki zgody
- torebka radości
- 1 łyżeczka życzeń
- szczypta prezentów

Do miski wsypać pełną rodzinę, dodać torebkę radości, 2 łyżki zgody i 1 kg miłości. Dobrze
wymieszać. 1 szklankę uśmiechu rozpuścić z 1 litrem kolęd, łyżeczką życzeń i szczyptą
prezentów. Ostudzić i wymieszać wszystko razem. Smakować i pielęgnować przez cały okres
Świąt Bożego Narodzenia i jeszcze dłużej.
Irena Fąfara, mama Kuby z gr. IX

„Przepis na wymarzone święta”
Zapach przypalonych pierników, kawałeczki kolorowego papieru na dywanie,
Nieudany, koślawy Mikołaj na świątecznej kartce,
Nic wielkiego, wszystko urocze, ulotne.
Elfy też nieidealne …
Każdy z nich w innej skarpecie … z katarem i policzkami rozpalonymi z emocji…
Chętny do pomocy...przeszkadzania … tak wolno celebruje kształty, zapachy …
Obsypuje całusami … i marzy o wspaniałych prezentach …
Nic wielkiego, wszystko urocze, ulotne.
Czas zasiadać do stołu …
Gwiazdka na niebie całkiem idealna… jak mogła…
Obrus za krótki, na szary, za zły …
Święty Mikołaj spocony, zziajany, przerażony efektami piruetów kuchennych ...
Wszystko olbrzymie, nieprzyjazne, na wieki wieków…
A może tym razem tak …
Karp spalony …? Cudny jak przypieczona skórka na ziemniaczkach od dziadka …
Wszystko spóźnione…? Cudne chwile na wąchanie choinki i dłuższa ciekawość co dostanę …
Wbity w nas wzrok teściowej – bazyliszki…? Chyba zapominała okularów, dziękuję że oddała mi
swój skarb …
Poplamiony obrus …? Kolorowe gwiazdki przyjdą z pomocą… Elfy pomogą wycinać…
Kolenda? Tęsknota za sobą na szczerą chwilę, wspomnienie Rodziców uciekający z maleństwem,
na łasce i niełasce obcych ludzi, ale z miłością, czułością i ciepłem zwierząt, bezpieczni w
stajence. Tacy boscy tacy ludzcy. Czy tacy jak my …?
Magda SK
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„Przepis na udane święta”
Nadszedł grudzień, miesiąc który obwieszcza nam, iż wielkimi krokami zbliżamy się do
Świąt Bożego Narodzenia. Co zrobić aby ten czas był dla nas szczególny? Jaki jest przepis na
udane święta?
Każdy z nas stara się należycie przygotować do Świąt, aby móc je wspominać jeszcze długo
po ich zakończeniu. To radosne, przedświąteczne oczekiwanie buduje atmosferę panującą wokół.
Wspólne adwentowe spotkania, ciepło lampionów towarzyszące w drodze do Kościoła i podczas
rorat, czy prezenty od Świętego Mikołaja wyczekiwane przez naszych milusińskich. A to przecież
tylko zapowiedź tego co za chwilę nastąpi.
Z nieskrywaną ekscytacją obserwujemy Rodziców zabieganych na ostatnich zakupach
i krzątających się w gorączce przedświątecznych porządków. Babcie i Dziadkowie biegający
w poszukiwaniu upominków dla krewnych, przygotowujący świąteczne potrawy oraz dzieci
odliczające kolejne dni do Wigilijnego wieczora i cieszące się wspólnym dekorowaniem choinki. Te
wszystkie przygotowania, zgiełk i nasze zaangażowanie sprawia, że czas świąteczny jest tak
wyjątkowy.
I wreszcie nadchodzą wyczekiwane Święta Bożego Narodzenia. Nasze domy przepełnione
są
zapachem
tradycyjnych
potraw:
czerwonego
barszczu,
pierogów
z
kapustą
i grzybami, aromatycznej ryby i pysznych ciast, stoły zachwycają ciepłym blaskiem świec,
a obrusy noszą pamiątkę betlejemskiej szopki w postaci pachnącego sianka. Dzieci odświętnie
ubrane z niecierpliwością spoglądają w okna, by radośnie obwieścić pojawienie się pierwszej
gwiazdki.
Cała rodzina spotyka się przy wspólnym stole dziękując za to wydarzenie modlitwą
i radosnym kolędowaniem. Może do drzwi zapuka jakiś samotny wędrowiec, na którego czeka już
dodatkowe nakrycie przy świątecznym stole. Wszyscy wiemy, że w tak wyjątkowym czasie nikt
nie może być sam. Tak jak w Betlejem, gdy rodził się Pan Jezus nie było samotności, panowała
radość szczęśliwej Maryi i Józefa, a Pastuszkowie wesoło głosili chwałę Pana. Przybyli też Trzej
Królowie, aby pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi i ofiarować mu cenne dary. Na
wspomnienie tego wydarzenia jednoczymy się w tym uroczystym czasie.
Dlatego też chcąc stworzyć recepturę na udane święta połączmy ze sobą odpowiednie
składniki:
 2 szklanki radości,
 miseczka dziecięcego uśmiechu,
 szczypta dorosłej nostalgii,
 3 garści miłości;
 garnuszek ciepła rodzinnego i szklankę przyjaźni,
 dwa płomyczki świec roratnich,
 5 igieł choinkowych,
 6 nut kolędowych
 5 gwiazdek rozświetlających mrok wracającym z Pasterki
 3 pachnące pierniczki dla okrasy
Gdy wszystkie składniki dokładnie się wymieszają stworzą doskonałe połączenie tego, co
najważniejsze w tych świętach: błogosławieństwa, wspólnoty, radości i wzajemnego wsparcia.
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi wstańcie pasterze Bóg się Wam rodzi……
Wesołych Świąt!
Bożena Mucha, mama Piotrusia z gr. X
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Boże Narodzenie to piękny czas miłości, radości, chęci pomocy innym ludziom. Aby
wdrożyć dzieci do dzielenia się z innymi ludźmi nie tylko upominkami materialnymi
polecam bajkę terapeutyczną „O Ciepłym i Puchatym”
„Bajka o Ciepłym i Puchatym”
W pewnym mieście wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Każdy z jego mieszkańców, gdy się
urodził, dostawał woreczek z Ciepłym i Puchatym, które miało to do siebie, że im więcej rozdawało
się go, tym więcej go przybywało. Dlatego wszyscy swobodnie obdarowywali się nawzajem
Ciepłym i Puchatym wiedząc, że nigdy go nie zabraknie.
Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze sprzedawania
ludziom leków i zaklęć przeciw różnym chorobom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała, że nic tu nie
zarobi, więc postanowiła działać. Poszła do jednej młodej kobiety i w najgłębszej tajemnicy
powiedziała jej, żeby nie szafowała zbytnio swoim Ciepłym i Puchatym, bo się skończy, i żeby
uprzedziła o tym swoich bliskich.
Kobieta schowała swój woreczek głęboko na dno szafy i do tego samego namówiła męża i
dzieci. Stopniowo wiadomość rozeszła się po całym mieście, więc ludzie ukrywali Ciepłe i Puchate,
gdzie kto mógł. Wkrótce zaczęły się tam szerzyć choroby i nieszczęścia, coraz więcej ludzi zaczęło
umierać.
Czarownica z początku cieszyła się bardzo, bo drzwi jej domu na dalekim przedmieściu
nie zamykały się. Lecz wkrótce wyszło na jaw, że jej specyfiki nie pomagają i ludzie przychodzili
coraz rzadziej. Zaczęła, więc, sprzedawać Zimne i Kolczaste, co trochę pomagało, bo przecież był
to – wprawdzie nie najlepszy – ale zawsze jakiś kontakt. Ludzie już nie umierali tak szybko,
jednak ich życie toczyło się wśród chorób i nieszczęść.
I byłoby tak może do dziś, gdyby do miasta nie przyjechała pewna kobieta, która nie
znała argumentów czarownicy. Zgodnie ze swoimi zwyczajami zaczęła całymi garściami obdzielać
Ciepłym i Puchatym swoje dzieci i sąsiadów. Z początku ludzie dziwili się i nawet nie bardzo
chcieli przyjmować – bali się, że będą musieli oddawać. Ale kto by tam upilnował dzieci… Brały,
cieszyły się i kiedyś jedno z drugim powyciągały ze swoich schowków swoje woreczki i znów tak,
jak dawniej, zaczęły rozdawać.
Jeszcze nie wiemy, jak skończy się ta bajka. Co będzie dalej, zależy od Ciebie…

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania
czytelnika-człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego, wiedzę i umiejętność jej
poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy
pomocy rozumu, a nie pięści.
Głośne czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości:
 Lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we
współczesnym świecie.
 Czytanie chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów.
 Czytanie jest dobrą alternatywą dla fałszywych wartości i masowej kultury.
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Współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku.
Rodzice coraz mniej z nimi rozmawiają i mało im czytają. Kontakt z
żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język, lecz
obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język, tymczasem język jest
narzędziem myślenia.
Dzieci słabo wyćwiczone w używaniu języka i w myśleniu,
pozbawione wyobraźni, którą telewizja wypiera, będą miały trudności od
pierwszych dni szkoły i w późniejszym życiu. Przepaść intelektualna i
emocjonalna pomiędzy dziećmi, którym rodzice i wychowawcy dużo
czytają, a dziećmi pozbawionymi takiej sytuacji, w kolejnych latach
wzrasta.
Przedszkole we współpracy z rodzicami może odwrócić ten stan
rzeczy. Pora dać dobry wzorzec dzieciom i dać kres niechlubnej
statystyce (pod względem ilości czytanych książek Polska znajduje się w ogonie krajów
rozwiniętych, przoduje zaś pod względem analfabetyzmu funkcjonalnego).
Mądre książki są też nośnikami ważnych, uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie
uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i
czynów. Jest szczególnie ważne w dzisiejszym świecie zdominowanym przez agresywne wzorce
masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia
nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek,
odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga, czy sprawiedliwość, sprawą być albo nie być
społeczeństwa.

CZYTANIE JEST PROSTE, TANIE I DZIECI JE UWIELBIAJĄ!
W związku z tym proponujemy:









Codzienne czytanie dzieciom przez co najmniej 20 minut, najlepiej o stałej porze.
Dzieciom, które nie mogą się skupić, można pozwolić na cichą zabawę w tym czasie, też
będą słuchały.
Wprowadzenie do zajęć domowych dziecka regularnych wypraw do biblioteki po książki
do czytania.
Umożliwienie dziecku udziału w słuchaniu czytanych przez panie bibliotekarki, innych
rodziców książek.
Czytaniu mogą towarzyszyć wspólne z domownikami zabawy inspirowane lekturą.
W domu powinny znajdować się półki z książkami dostępnymi dla dzieci.
Programy telewizyjne, gry komputerowe, powinny być przez rodziców selekcjonowane,
zgodnie z wiekiem i zainteresowaniami dziecka dobrego ich czas ograniczony.
Dawanie dobrego przykładu ze strony dorosłych, którzy sami czytają książki i
czasopisma.

Przy wyborze książek pomocą mogą być kryteria opracowane przez Fundację ABCXXI
oraz lista tytułów rekomendowanych do czytania dzieciom, dostępna na stronie
internetowej www.calapolskaczytadzieciom.pl
Drodzy rodzice zima za pasem! Dzień krótki i więcej czasu można poświęcić własnemu
dziecku. Oprócz wędrówek i zimowych spacerów itp. można sięgnąć też po książkę i spędzić
kilka chwil czytając. Naprawdę warto.
Opracowała: Alina Rębacz
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„Proszę Pani, w co mam się bawić?”, „Ja nie umiem tego zrobić…”, „Ciociu pomóż!” – takie
i podobne słowa słyszymy w przedszkolu coraz częściej. Dzieci wątpią w swoje możliwości, nie
chcą pokonywać nawet najmniejszych przeszkód, zbyt łatwo odpuszczają. Często nie chce im się
wymyślać zabaw, czekają na gotowe rozwiązania. I nie chodzi tu wcale o dzieci najmłodsze, ale
także o straszaki. Dlaczego tak się dzieje? Dzieci są po prostu mało samodzielne.
Jednym z najważniejszych zadań przedszkola jest rozwijanie samodzielności u dzieci.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje głównie na kształtowanie
umiejętności samoobsługowych i higienicznych, ale ważne jest także wdrażanie dzieci do
samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach życiowych i przewidywania skutków swoich
zachowań.
Niestety czasy, w których ciągle nam się spieszy i brakuje nam cierpliwości nie
sprzyjają rozwojowi samodzielności u przedszkolaków. Dzieci często nie mają możliwości
wykonywania różnych czynności samoobsługowych i uczenia się ich metodą prób i błędów, bo
rodzice po prostu nie mają czasu i cierpliwości czekać na dziecko. Często możemy zobaczyć w
przedszkolnej szatni taki obrazek: dziecko stoi nieruchomo, a rodzic je ubiera lub rozbiera od
stóp do głów. Często nie mają też możliwości pomagać w kuchni lub przy sprzątaniu, bo słyszą:
„Zostaw, ubrudzisz się! Uważaj, bo zepsujesz”.
Nie chodzi tutaj tylko o czynności ściśle samoobsługowe. Niejednokrotnie dziecko znajduje
się w centrum zainteresowania rodziców, którzy chcą mu przychylić nieba. Spełniają jego
zachcianki, wyręczają je we wszystkim, nie chcą by napotykało jakiekolwiek przeszkody czy
trudności. Dziecko nie ma wówczas możliwości być samodzielne i aktywne. Często dopiero w
przedszkolu wymaga się od dziecka, aby radziło sobie samo w różnych sytuacjach (nie tylko
samoobsługowych): podczas wymyślania swobodnej zabawy, podczas sprzeczki z rówieśnikiem,
podczas wykonywania różnych zadań podczas zajęć dydaktycznych.
Dlatego też niezwykle ważne jest stwarzanie wielu okazji do treningu samodzielności.
W okresie dzieciństwa mały człowiek powinien zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń.
Ważna jest przy tym samodzielność dziecka w działaniu i dochodzeniu do wiedzy. Stroną
aktywną powinno być dziecko – poprzez swoje działania zdobywać nowe informacje,
eksperymentować, badać, tworzyć. Ważne jest stawianie dziecka przed różnymi zadaniami,
często trudnymi, problemowymi. Niech spróbuje znaleźć ich rozwiązanie. Nie wyręczajmy dziecka
kiedy sobie nie radzi! Niech zasmakuje i porażki, i sukcesu! Przyzwyczajajmy dziecko, że nie
zawsze może liczyć na naszą pomoc i wsparcie – wtedy może liczyć tylko na siebie i swoje
pomysły. Pozwólmy dziecku pomagać w kuchni: wyrabiać ciasto, kroić owoce na kompot,
smarować wafle dżemem, ale też podlewać kwiaty, wycierać stół i półki z kurzu. Jest to
doskonały trening samodzielności.
Bardzo ważne jest zapewnienie dziecku w ciągu dnia dużej ilości czasu na swobodną
zabawę. Oczywiście zabawy organizowane przez rodzica w domu czy nauczyciela w przedszkolu
są równie ważne, ale to zabawa dowolnie organizowana przez dziecko daje mu możliwość
eksperymentowania i badania otoczenia. Dziecko mając czas wolny musi wykazać się
kreatywnością i samodzielnością podczas organizowania sobie zabawy. To nie rodzic czy
nauczyciel wymyśla w co będziemy się bawić, ale ono samo.
„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im też dać czas na
chodzenie” - niech słowa F. Froebla codziennie przypominają nam o tym, co dla dzieci
najważniejsze: czas. Pozwólmy dzieciom się po prostu bawić, dawajmy im czas na bycie
samodzielnym, na popełnianie błędów, na odkrywanie świata. I stwórzmy im do tego odpowiednie
warunki. Panująca obecnie moda na nieskończoną ilość zajęć dodatkowych oraz nieustanne
organizowanie dzieciom czasu paradoksalnie nie pozwala im rozwinąć skrzydeł, ale zniechęca i
męczy. Dajmy dzieciom czas na nudę i pozwólmy im być samodzielnymi!
Opracowała: E. Śliwa
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W naszym przedszkolu realizowane są różnorodne projekty, nauczyciele realizują autorskie
programy i innowacje oraz uczestniczą w wielu lokalnych i ogólnopolskich akcjach.
JAK PYZA PRZEDSZKOLAKOM KRAJ NASZ POKAZYWAŁA
W drugiej dekadzie XXI wieku, w dobie komputerów i dominacji mediów masowych,
emigracji zarobkowej głównie młodych ludzi bardzo ważne staje się wychowanie dzieci w duchu
patriotyzmu. Zaszczepienie miłości do kraju, w którym żyjemy, pokazywanie jego piękna,
zapoznanie z folklorem, legendami, zabytkami jest moralnym obowiązkiem każdego nauczyciela.
By kształtować osobowość młodego Polaka znającego wartość swojego narodu należy zaczynać
ten proces już w wieku przedszkolnym. Pamiętać należy, że „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan
nie będzie umiał”. W pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym duże możliwości w tym zakresie
daje szeroko pojęta zabawa w teatr, połączona z poznawaniem legend, wierszy itp.
W naszym przedszkolu w tym roku przewodniczką po wybranych regionach Polski jest
bohaterka poematu przygodowo – krajoznawczego Hanny Januszewskiej „Pyza na polskich
dróżkach”.
„Mazowiecka gospodyni
w wielkiej misie ciasto czyni.
Zaczyniła, rozrobiła,
z ciasta - pyzy utoczyła.
Rozpaliła drewka suche,
a wiatr psotnik w komin dmucha:
- Pyz gotują pełen gar!
Zaraz w garze zrobię czar!”
Tak się zaczęła przygoda z Pyzą. Już we wrześniu na jednym z zajęć dzieci poznały Pyzę.
Posłużyła temu celowi historyjka obrazkowa i specjalnie na tę okoliczność wykonana kukiełka
Pyzy w mazowieckim stroju ludowym, która to na stałe zagościła na naszej sali.
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W trakcie kolejnych zajęć Pyza oprowadziła nas po rodzinnym mieście – Krakowie,
przypomniała nazwy najważniejszych zabytków, wysłuchała z nami hejnał, obejrzała inscenizacje
legend „Smok Wawelski” (dzieci z grupy VIII, IV, IX i VI), pokazała ludowy strój krakowski,
tańczyła krakowiaka. Dzieci były w Teatrze Ludowym na przedstawieniu „Pyza na polskich
dróżkach”. Dzieci z grupy IX i II nauczyły się piosenki przewodniej o Pyzie autorstwa
nauczycielek z grupy.
„PIOSENKA PYZY”
Nasza mała Pyza
Po Polsce wędruje.
Nasza mała Pyza,
przygód poszukuje.
Gęsi za wodą, kaczki za wodą
uciekaj Pyzuniu bo Cię pobodą
ja Ci buzi dam, Ty mi buzi dasz,
ja cię nie wydam, Ty mnie nie wydasz.
Nasza dzielna Pyza,
Kraków zwiedzić chciała.
Nasza dzielna Pyza,
Wawel pokochała.
Gęsi za wodą…
Z okazji Święta Niepodległości Pyza była główną bohaterką prezentacji multimedialnej,
podczas której dzieci z grupy IV i IX mogły utrwalić znajomość symboli narodowych, recytowały
„Katechizm polskiego dziecka” T. Bełzy i wiersz „Powiewa flaga”. Na tę okoliczność dzieci
przygotowały własnoręcznie flagi biało-czerwone.
Z Krakowa Pyza pojechała na Śląsk, aby oprócz pracy górników pokazać dzieciom piękno
folkloru tej ziemi. Dzieci przygotowały piosenki i tańce śląskie, elementy strojów: dziewczynkiwianki śląskie, chłopcy- czapki górnicze. Motywem przewodnim biesiady była Pyza, która na tę
okazję też dostała strój śląski. Przedszkolaki z grupy IV i IX miały możliwość zaprezentowania i
poznania ludowych piosenek i tańców śląskich, poznania ludowego stroju śląskiego,
rozwiązywały zagadki o węglu, kopalni i górnikach, słuchały gwary śląskiej. Wspólny śpiew i
taniec przy piosenkach „Poszła Karolinka”, „Szła dzieweczka” umilił czas biesiady. Największe
zainteresowanie wzbudziła inscenizacja „Legendy o Skarbniku” przedstawionej za pomocą teatru
cieni. Ze Śląska ciekawska Pyza uda się w góry, by podziwiać ich piękno i poznać folklor regionu
Podhala.
Z
Pyzą
łączy
się
„PRZEDSZKOLNY
SALONIK CZYTELNICZY”, spotykają się tam
cyklicznie dzieci z grupy IV i IX słuchać legend,
podań, opowieści związanych z regionem, w którym
w danej chwili znajduje się Pyza.
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ŚWIAT LICZB WILLY’EGO (GR. I, VIII)
Świat Liczb Willy’ego jest metodą nauczania całościowego, którą od trzech lat stosujemy
w codziennej pracy edukacyjnej. Służy poznawaniu solidnych podstaw matematycznych
o liczbach naturalnych od 1 do 10.
Dzieci między czwartym a szóstym rokiem życia przekonują się, jak ciekawe, wesołe
i interesujące może być wspólne podróżowanie po Liczbowej Krainie z Psotnikiem Przewrotnikiem
i innymi zabawnymi postaciami, rozwijając przy tym podstawowe zdolności matematyczne.
Dzieci budują krainę liczb: ze zwierzętami, drogami, domami, wieżami, ogrodami; krainę
gdzie żyje Wróżka Niezapominajka i Psotnik Przewrotnik. W liczbowej krainie każda liczba
mieszka w konkretnym domku i w spersonalizowany sposób oznajmia swoje matematyczne
właściwości. Procesowi tworzenia liczbowej krainy towarzyszą gry i różnorodne formy aktywności.
Dzieci poprzez zabawę poznają dokładnie najważniejsze liczby i badają związki w przestrzeni
liczbowej od 0 do 10.
Metoda Świata liczb Willy’ego mocno angażuje dzieci w proces poznawania i rozumienia.
Ponadto uczy postrzegania, koncentracji, kompetencji społecznych i wytrwałości, wspomaga
dużą i małą motorykę oraz rozwija kompetencje językowe.
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DAR ZABAWY (GR. IX)
INNOWACJA PEDAGOGICZNA WG KONCEPCJI F. FROEBLA
Innowacja, którą realizujemy opiera się na koncepcji pedagogicznej F. W. Froebla,
nazywanego prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego. Najważniejsza dla
Froebla była zabawa – przede wszystkim swobodna, ale także zorganizowana przez dorosłych.
Ważnym elementem założeń Froebla były dary – materiał dydaktyczny w postaci drewnianych
klocków i mozaik.
DARY – Froebel podkreślał ważną rolę dorosłego w wyborze odpowiednich zabawek dla
dzieci – muszą to być przedmioty kształcące i rozwijające, a nie przypadkowe i niesłużące jego
rozwojowi. Wiele wartościowych materiałów do zabaw można znaleźć w przyrodzie (dary natury –
np. piasek, glina, woda, kamienie). Obecnie zestaw darów wg koncepcji Froebla obejmuje:
wełniane piłeczki, drewniane klocki w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, mozaiki,
patyczki i pierścienie, punkty ułożone w zestawy i umieszczone w drewnianych pudełkach.
Wykorzystanie darów w codziennej pracy przynosi
wiele korzyści: umożliwia ćwiczenie wszystkich
zmysłów, rozwijanie sprawności manualnej,
koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
pobudza wyobraźnię i myślenie twórcze. Materiał
Froebla pozwala kształtować u dzieci różnorodne
pojęcia matematyczne. Bardzo ważnym aspektem
jest skupienie dzieci podczas pracy z darami i ich
wyciszenie.
Aktywność dzieci w ciągu dnia jest dzielona na
zabawę swobodną i zajęcia dydaktyczne w dwóch
formach: zajęć w porannym kole oraz zabaw
w kącikach. Zajęcia w porannym kole to zajęcia
realizowane z całą grupą. Odbywają się codziennie
po śniadaniu, czyli rozpoczynają dzień w przedszkolu. W tych zajęciach inicjatywę przejmuje
nauczyciel, np. przekazuje określone wiadomości, prezentuje opowiadania, wiersze. Zajęcia
w kącikach odbywają się po zajęciach w porannym kole. Dzieci co tydzień dobierane są w grupy,
które pracują razem codziennie w innym kąciku. Stroną aktywną w tej części zajęć są dzieci –
poprzez swoje działania dochodzą do wiedzy, eksperymentują, badają, tworzą. W sali wydzielone
są kąciki:
- darów, w którym znajdują się dary:
freblowskie klocki, dary natury,
- twórczy - materiały plastyczne, instrumenty,
rekwizyty do zabaw w teatr, itp.
- badawczy - przyrządy i pojemniki, przyrządy
miernicze, różne sprzęty i urządzenia, np. lupa,
mikroskop, kompas, różne pomoce, np. globus
- gospodarczy - ma charakter małej kuchni
i ogródka; akcesoria ochronne i porządkowe
(np.szczotki, gąbki, fartuszki itd.), naczynia
kuchenne i sztućce, przyprawy, narzędzia
ogrodowe, rośliny zielone i zioła, zwierzęta.
Proponowane rozwiązania sprzyjają rozwojowi
umiejętności współpracy w grupie, pełnienia
odpowiedzialności za zadanie, słuchania siebie
nawzajem i
samodzielności.
Dają
także
nauczycielowi możliwość indywidualizowania
pracy. Na zajęciach wg założeń tej innowacji
unika się schematu „wszyscy robią to samo, w
tym samym czasie, w ten sam sposób”.
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OZDOBY ŚWIĄTECZNE
LAMPION ZE SŁOIKA
Potrzebujemy:
 słoik,
 kalka, serwetka, koronka, szeroka wstążka lub
kawałek materiału,
 wstążka,
 klej (wikol lub klej na gorąco),
 dowolne ozdoby (np. małe bombki, gałązki, szyszki).
Słoik oklejamy serwetką lub koronką, na szyjce
zawiązujemy ozdobną wstążkę. Do środka wkładamy
świeczkę. Słoik można dodatkowo ozdobić dowolnymi
ozdobami, np. świerkowymi gałązkami, bombkami.

ANIOŁEK Z PATYCZKA DO LODÓW
Potrzebujemy:
 patyczek do lodów (najlepiej szeroki),
 koło wycięte z białego papieru,
 papierowa serwetka ażurowa,
 srebrna wstążka,
 złoty papier,
 flamastry,
 sznurek,
 igła,
 nożyczki.
Koło z papieru zaginamy i wkładamy do
środa patyczek, sklejamy (tak jak na
zdjęciu). Do środka wklejamy kawałek
ażurowej serwetki. Ze złotego papieru
wycinamy gwiazdkę i aureolę – ozdabiamy nimi aniołka. Flamastrami rysujemy oczy, usta i nos.
Ze srebrnej wstążki tworzymy pętelki i przyklejamy jako skrzydła. Na koniec aniołka nawlekamy
na sznurek.
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RENIFER Z ROLKI
Potrzebujemy:
 rolka po papierze toaletowym
 brązowy papier,
 brązowa farba (ewentualnie),
 klej (wikol lub magic),
 nożyczki,
 czerwony pompon,
 ruchome oczy (lub wycięte z papieru),
 flamaster,
 druciki kreatywne.
Oklejamy rolkę brązowym papierem lub malujemy ją
brązową farbą. Przyklejamy nos z pompona i ruchome oczy, a flamastrem rysujemy uśmiech. Z
papieru wycinamy uszy w kształcie łezki i przyklejamy je po obu stronach rolki. Na końcu
przygotowujemy rogi: tniemy drucik na mniejsze kawałki i do najdłuższego przyczepiamy
mniejsze, tworząc kształt gałązki. Po obu stronach rolki robimy małe nacięcia i przekładamy
przez nie drucik.

ZAGADKI
Mikołaj
W czerwonym płaszczu nocą się skrada
I pod choinką prezenty składa.
Ma długą brodę, czapkę i laskę,
Odwiedza dzieci, co obchodzą Gwiazdkę.

Wigilia
Jakiż to dzień świąteczny
całkiem inny niż każdy,
gdy czas kolacji wyznacza
zjawienie się pierwszej gwiazdy.

Boże Narodzenie
Jeden raz to święto w roku,
Łza się zawsze kręci w oku,
Gdy choinka się zieleni,
Tysiącem kolorów mieni.
Dzień to w istocie wspaniały Jezus w żłóbku leży mały,
Chociaż zimno, chociaż mrozi,
Ciepło do serc już nadchodzi.
Choinka
Drzewko to zawsze zielone,
Na czas Gwiazdki wystrojone,
Pod nim zaś Mikołaj Święty
Pozostawił nam prezenty.
Bombki choinkowe
Choinkowe ozdoby
Okrągłe jak słońce,
Jak ono złociste
I blaskiem świecące.
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GRUDNIOWE PRZYSŁOWIA LUDOWE
6 grudnia

Jeśli święty Mikołaj lodu nie roztopi, długo będą chuchać w ręce chłopi.

22 grudnia

Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka ostra zima.

24 grudnia

Jak w Wigilię z dachu ciecze, to się zima długo wlecze.
Jaka Wigilia - taki cały następny rok.

25 grudnia

Gdy w Boże Narodzenie pogodnie, będzie tak przez cztery tygodnie.

26 grudnia

Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie.

WIGILIA
Od niepamiętnych czasów wieczerze wigilijne w naszym kraju obchodzone były bardzo
uroczyście i składały się z prostych, postnych dań. Ilość potraw świadczyła o zamożności rodziny
lub regionu. Ale zazwyczaj na stole gościło tyle potraw, ile było wytwarzanych produktów
w danym gospodarstwie domowym. Dzisiaj najczęściej przygotowujemy 12 potraw,
co symbolizuje ilość apostołów i miesięcy w roku

ZNACZENIE POTRAW WIGILIJNYCH
Opłatek symbolizuje miłość, zgodę i jedność, domowi ma przynieść szczęście i spokój, a temu kto
się opłatkiem przełamie, taką obfitość chleba przez cały rok, że będzie się mógł nim podzielić
z innymi.
Ziarno zbóż i wypieki z mąki mają zapewniać pomyślność w nadchodzącym roku. Samo zaś
zboże uznawane jest za źródło życiodajnej mocy i plenności.
Rybie przypisuje się przede wszystkim znaczenie religijne: przypomina o chrzcie,
zmartwychwstaniu i nieśmiertelności i odradzaniu się życia.
Kapusta - przypisuje się jej życiodajną siłę, sprawiającą, że po zimie cała przyroda ponownie
obudzi się na wiosnę.
Groch chroni przed chorobami, w połączeniu z kapustą gwarantuje urodzaj.
Grzyby według wierzeń ludowych ułatwiają nawiązywanie kontaktu ze światem zmarłych.
Mak jest symbolem płodności, a potrawy z miodu zapewniają ludziom przychylność sił
nadprzyrodzonych.
Jabłko zjedzone podczas wieczerzy wigilijnej chroni przed bólem gardła.
Orzechy chronią przed bólem zębów.
Barszcz - wierzono, że buraki zapewniają długowieczność, a także urodę.
Opracowała: W. Malik
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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, Alina Rębacz,
Wiesława Malik wraz z Nauczycielkami, Rodzicami i Dziećmi
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