KWARTALNIK

Drodzy rodzice – cieszymy się, że możemy Was znowu powitać w nowym

roku szkolnym i zaprosić do czytania nowego numeru naszej przedszkolnej
gazetki. Rozpoczął się kolejny rok edukacji poprzez zabawę. Będzie on pełen
ciekawych doświadczeń – nowych umiejętności, przyjaźni, radości ze wspólnej
zabawy, a także sukcesów.
Przed nami najpiękniejszy czas w roku…….. wspólne ubieranie
choinki, łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, a przede wszystkim
spędzanie tego czasu w gronie najbliższych.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie zdrowie, spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje każdego
pomyślnością i szczęściem.
Życzy Dyrekcja
i pracownicy Przedszkola

Pragniemy poinformować, że w SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK
SZKOLNY 2021/22 wchodzą:
Przewodniczący Rady Rodziców - Mroczkowska Natalia
Zastępca przewodniczącego – Kozłowska Aleksandra
Sekretarz – Janiszewska Andżelika
Członkowie: Kowalczuk Anna, Nadolska Magda, Popielarska Natalia, Serocka Agnieszka

DRODZY RODZICE
Prosimy by na miejscu dla osób niepełnosprawnych (parking przy
wejściu do przedszkola), parkowały wyłącznie osoby do tego
uprzywilejowane.

UWAGA WAŻNE!!!
PRZYPOMINAMY, że do przedszkola może uczęszczać tylko i wyłącznie dziecko
zdrowe.
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, jeśli dziecko przejawia objawy
choroby należy wezwać Rodziców, by je odebrali z przedszkola.
W przypadku zauważenia przez nauczycieli objawów chorobowych u dziecka będziecie
Państwo zobligowano do natychmiastowej reakcji i odebrania go z przedszkola.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie Procedur I Regulaminów, z którymi zapoznaliście
się Państwo na początku roku szkolnego !
NIE ZAPOMNIJ!!! Na terenie przedszkola należy zasłaniać nos i usta maseczką.

Pola Nadziei
Dziękujemy za wsparcie akcji JESIENNE POLA NADZIEI. Dnia 24.09 od godz. 10.00
na kwidzyńskim deptaku odbyła się kwesta na rzecz podopiecznych KWIDZYŃSKIEGO
HOSPICJUM. Dzięki Wam udało się zebrać 3 kartony przetworów.

Podsumowanie akcji „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”
W wyniku zbiórki przeprowadzonej w ramach akcji „Październik miesiącem dobroci dla
zwierząt” zebraliśmy 250 kgsuchej karmy, puszek i przysmaków dla psów i kotów
oraz smycze, ciepłe koce i legowiska
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM ORAZ RODZICOM,
ZA WŁĄCZENIE SIĘ DO AKCJI, ZAANGAŻOWANIE, POMOC W WALCE O
LEPSZY BYT PORZUCONYCH ZWIERZĄT!!!

Zbiórka nakrętek
Zbieramy plastykowe zakrętki od butelek.Akcja polega na przekazaniu tych zakrętek do
fundacji, która po ich odsprzedaży będzie mogła zakupić sprzęt rehabilitacyjny dla
potrzebujących dzieci.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI

Każdy przedszkolak wie, że karnawał nie może obyć się bez tańców i zabawy. Dlatego
tuż po Nowym Roku w naszym przedszkolu odbędzie się bal przebierańców. Każdego z
obecnych obowiązywał będzie świetny kostium, czekamy więc na rycerzy, księżniczki,
damy dworu, piłkarzy, bohaterów filmów przygodowych oraz znanych bajek. Nie
zabraknie konkursów tanecznych (rock and roll i pop), konkursów z balonami i wielu
innych.
TERMIN BALU 14.01.2022 (PIĄTEK)
Każda grupa organizuje w swojej sali

Zima, zima, zima.... a tu śniegu nie ma!
Mamy nadzieję, że gdy w naszym województwie rozpoczną się ferie zimowe, a będzie to
w dniach: 14.02 – 27.02.2022 śniegu będzie pod dostatkiem.
Kochani Rodzice! Zadbajmy w tych dniach o bezpieczny pobyt naszych pociech poza
domem, w miejscach zabaw zimowych, na wycieczkach i spacerach.
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To już było…
15.IX.2021 – „Dzień kropki”
20.IX.2021 – „Dzień Przedszkolaka”
22.IX.2021- Spotkanie autorskie w bibliotece z pisarzem bajek dla dzieci panem
Przemysławem Wechterowiczem
23.IX.2021- „Sprzątanie świata”
30.IX. 2021- „Dzień Chłopaka”
06.X. – 14.XI - Akcja „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”
12.X.2021- Bajka w przedszkolu „Pracownia snów”
20.X.2021- „Dzień sałatkowy”
20.X. 2021- „Dzień Poczty Polskiej”
29.X.2021- „Bal dyniowy”
30.X. 2021- Udział w akcji „Szkoła pamięta”
06.XI.2021 – Dzień Postaci z Bajek”
10.XI.2021 – Udział w akcji „Szkoła do hymnu”
25.XI.2021- Dzień Pluszowego Misia
06.XII.2021- Udział w spotkaniu ze zwierzętami „Pastwiska”
06.XII.2021 - Mikołajki
Ponadto …..
Odpaździernika dzieci z grup starszych w ramach współpracy z Biblioteką Miejsko –
Powiatową uczestniczą w zajęciach w Multicentrum. Świat techniki i nauki to wspaniała
przygoda dla najmłodszych.
Od listopada w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia taneczne, które prowadzi Pani
Monika Grunt ze szkoły tańca „Progress”

To będzie…..

Spotkania wigilijne w poszczególnych grupach wiekowych oraz Bal

KRYSTYNA ILJIN

Stanowisko pracy: wicedyrektor, pedagog specjalny.
Znak zodiaku: strzelec
Hobby: wędrówki po górach, szczególnie po
Tatrach (razem z córką i mężem jesteśmy
zdobywcami Korony Gór Polski), ponad to
uwielbiam pracę w ogrodzie i czytanie
książek.

W swojej pracy cenię: możliwość uczestniczenia i wpływu na rozwój dzieci, ich
otwartość i szczerość. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne oraz
ma niezwykły potencjał rozwojowy, który można kształtować poprzez wsłuchiwanie się
w jego aktualne potrzeby.
Wskazówki, porady dla rodziców:
„Rodzice są, jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. Tyle, że w przypadku dzieci nie ma
takich ładnych torebeczek, gdzie widać, co z każdego nasionka wyrośnie i instrukcji, jak
się o to nasionko troszczyć (…). Gdy rodzice zaczną hodować swoje nasionko, to mogą
mieć marzenie, by wyrósł z niego dąb. Ale może się okazać, że zasadzili bratek. I wtedy
rodzic, który się uprze przy dębie, będzie próbował z bratka zrobić dąb. A w rezultacie nie
będzie ani dębu, ani bratka. Wyhoduje jakąś hybrydę, coś bardzo nieszczęśliwego. I
skrzywdzi to nasionko. Mądry rodzic w takiej sytuacji dowie się, jak hodować bratki i
ZROBI WSZYSTKO, BY JEGO BRATEK BYŁ JAK NAJBARDZIEJ
UDANY” (Wojciech Eichelberger)
Wskazówki, porady dla dzieci:
Wierzcie w siebie i w swoje możliwości. Kroczcie odważnie przez
świat, uśmiechajcie się i spełniajcie swoje marzenia 

6 prostych zasad jak motywować dziecko
1. Zapewnij mu poczucie bezpieczeństwa. Twoje dziecko zawsze powinno wiedzieć, że je
kochasz i jesteś przy nim. Mów mu o tym często, przytulaj, poświęcaj swój czas i uwagę.
2. Ustal jasne zasady. Tylko w atmosferze szacunku i zaufania dziecko może się rozwijać.
Ustalcie razem zasady, które będą obowiązywać wszystkich domowników. Pilnujcie, by
każdy ich przestrzegał.
3. Stosuj pozytywne komunikaty. To jak mówimy do dziecka, jest równie ważne jak to,
co mówimy. Zastępuj słowo NIE komunikatem o pozytywnym brzmieniu. Zamiast mówić
„Nie krzycz”, powiedz „Mów ciszej”. Zamiast sygnalizować dziecku, że robi coś źle,
pokaż mu jak zachować się dobrze.
4. Sprzyjaj osiąganiu sukcesów. Dostrzegaj każdy sukces dziecka - spektakularny i
malutki. Wszystkie są równie ważne. Zauważając je i doceniając, pomagasz dziecku
uwierzyć w siebie.
5. Umacniaj samodzielność, pozwalaj dziecku współdecydować, ale też brać
odpowiedzialność za jego decyzje. Uczysz je wtedy samodzielności. Cierpliwie pozwalaj
dziecku na próby – nawet jeśli zawiązanie sznurówek trwa 10 minut, warto poczekać.
6. Rozwijaj kreatywność i ciekawość świata. Pytać, dziwić się, odkrywać i tworzyć – po
to jest się dzieckiem. Staraj się inspirować dziecko i dostarczać mu nowych wrażeń.
Niech każdy dzień będzie nową przygodą.

Zapraszamy Was do współredagowania naszej gazetki.
Jeśli przeczytaliście właśnie jakąś ciekawą książkę o wychowaniu lub trafiła w Wasze
ręce interesująca książeczka dla dzieci i chcielibyście podzielić się tym z innymi napiszcie do nas krótką recenzję.
Jeśli w życiu Waszego dziecka miało miejsce jakieś wesołe czy pouczające wydarzenie i
chcielibyście, aby inni dowiedzieli się o tym - napiszcie do nas.
Jeśli macie jakieś problemy czy doświadczenia w wychowaniu swojego dziecka i chcecie
podzielić się tym z innymi - napiszcie do nas.
Czekamy na Państwa sugestie, artykuły, felietony, ale także wiersze lub opowiadania. Nie
chowajcie Waszej twórczości do szuflady © Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Znamy wszyscy misia w czerwonym kubraczku.
Jego ulubionym „małym co nie co” jest miodek,
przez który to często wpada w zatargi z pszczółkami.
Wyjściu z opresji pomaga mu jego najlepszy przyjaciel Prosiaczek.

Kruche ciasteczka maślane

Składniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

200 g masła
2,5 szklanki mąki pszennej ( ok 300 g)
¾ szklanki cukru pudru
1.jajko
1 łyżka cukru z wanilią
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Szczypta soli
Dżem lub powidła

Sposób przygotowania ciasta:
Wszystkie składniki ciasta siekamy nożem, a potem zagniatamy. Ciasto chowamy
do lodówki na 15- 20 minut. Wyjmujemy i formujemy małe kule. Rozwałkowujemy
ciasto cieniutko, wykrawamy wybrany kształt dwa razy. W jednej części ciasta
wykrawamy po środku np. gwiazdkę. Na dolną część ciasteczka nakładamy dżem,
przykrywamy ciastem z wyciętą gwiazdką i lekko przyciskamy aby zlepić boki.
Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i wstawiamy do nagrzanego
piekarnika do 200 C na ok. 8-9 minut

Dzieci i rybki głos jednak mają,
czyli wierszyki łamiące języki!

M. Strzałkowska
Jesień hen, już odpłynęła.
Grudzień rzeki w lodach trzyma…
Czas się wybrać na wycieczkę!
Przewodnikiem będzie zima.
-Ćwir! Ćwir! Ćwir! Ćwierkają wróble,
drą się sroki, jemiołuszki
i szybują do karmnika
na nasiona i okruszki.
Skrzyp! Skrzyp! Skrzypi śnieg zmrożony,
chrzęst, chrzęst, chrzęści pod butami,
skrzypi, trzeszczy, szczęka, stęka,
Zgrzyt! Zgrzyt! Zgrzyta pod nogami!
Oj, mróz dał wam się we znaki!
Chyba macie dość zwiedzania!
Czas się ogrzać w ciepłym domu
Trudno, nadszedł czas rozstania!

Buźka i Buziaczek zapraszają Cię do kuchni.
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia i czas pieczenia pierników! Ozdobimy je pięknie i
powiesimy na choince, cieszą się Buźka i Buziaczek. Już nie mogą się doczekać, kiedy
miękkie ciasto będą wykrawać w kształcie
gwiazdek, dzwoneczków i aniołków. Razem
z mamą szykują potrzebne produkty i
wyjmują naczynia. Zajrzyj do nich do
kuchni. Mmm, jak tu ładnie pachnie...
Pomóż dzieciom
upiec pierniki.
Rób dokładnie to,
co ja.
Do przygotowanej miski (szeroki język z zawiniętym do góry czubkiem i bokami wysuwa się z
buzi) wsyp mąkę (buzia otwiera się szeroko, język wysuwa się i chowa), jajka (język klaska
buzia otwiera się szeroko, język wysuwa się i chowa), cukier puder (buzia otwiera się szeroko
język wysuwa się i chowa) oraz miód (buzia otwiera się szeroko, język wysuwa się i chowa).
Zamieszaj mąkę, jajka, cukier puder i miód ze skórką cytryny, przyprawami i orzechami
(buzia jest zamknięta, a język zatacza w niej koła, raz w jedną, raz w drugą stronę).
Wyrobione, gładkie i lśniące ciasto wałkuj na placek i foremkami wyciśnij różn e kształty
(język przeciska się przez zaciśnięte zęby). Ułóż ciasteczka w brytfance (czubek języka dotyka
kolejno zębów na górze i na dole). Wsuń brytfankę z ciastem do piekarnika (wargi zwierają
się mocno i cmokając, otwiera ją się). Obserwuj, jak ciasteczka rosną (policzki napełniają się
powietrzem). Wyjmij ciasteczka z piekarnika (wargi zwierają się mocno i cmokając, otwierają
się). Ostudź ciasteczka (dmuchaj). Ozdób pierniczki lukrem (język wysunięty z buzi porusza
się pomiędzy kącikami warg). Gotowe pierniczki powieś na choince (czubek języka dotyka
podniebienia).

„Muchy” – zabawa dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych 
Bierzemy muchy w paluchy - szczypiemy powietrze przed sobą - 3 razy
Robimy z muchy placuchy- klepiemy otwartą łapką o łapkę - 3 razy)
Kładziemy muchy na blachy - klepiemy łapkami o brzuszek - 3 razy)
I mamy radochy po pachy - wypowiadane jak najszybciej, rączki podkurczamy pod paszki i
wiercimy ciałkiem

Czytamy z Mamą i Tatą
Mama myć zaczyna,

Tatuś będzie czyścił

. Przy tym

wcale się nie zmęczy,bo

go wyręczy. Mój

i ja mamy

gorzej, nam nikt

sprzątnąć nie pomoże. Sam pozbieram więc

zabawki, żeby włożyć je do.

DOWCIP ZA GROSIK
- Dlaczego nie ma śniegu na dworze?- pytam z zaskoczenia dzieciaki.
- Bo ja nie lubię zimy - odpowiada Krzyś.
Wchodząc do sali Paweł powiedział do Maćka:
- Nie ma Kuby, to chyba jakiś cud!

Hi, hi, hi!!!
Ha, ha, ha!!!

ZADANIA DO WYKONANIA ,
DLA MAŁEGO I DUŻEGO, DLA KAŻDEGO COŚ FAJNEGO !

Pomóż jelonkowi bezpiecznie wrócić do domu. Wybierz
odpowiednią dróżkę i pomaluj ją kredką bądź ołówkiem 

Udekoruj choinkę po swojemu , policz prezenty, które Gwiazdor zostawił
dla dzieci pod choinką.

Po wpisaniu do diagramu nazw odgadniętych rysunków, litery z
zaznaczonych pól, czytane kolejno, utworzą rozwiązanie.

Poczytaj swojemu dziecku…

WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA

Poczytaj swojemu dziecku…

WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA

Gdzie jest mój nos?!
Zima rozgościła się na dobre. Cały las przysypała biała, śniegowa kołderka, a mróz z
każdym dniem stawał się coraz silniejszy i coraz bardziej dawał się wszystkim we znaki.
Myszka Klementynka, która nie była już najmłodsza i musiała nosić grube okulary,
siedziała sobie wygodnie w wiklinowym, bujanym fotelu tuż obok buchającego cieplutkimi
ognikami kominka. Łapki miała przykryte wełnianym, przytulnym kocem. Klementynka
czuła, że jest naprawdę szczęśliwą myszką – jej spiżarnia zapełniona była po brzegi zapasami
na zimę, drewna na opał również miała tyle, że nawet największy mróz nie był straszny, miła,
przestronna norka zapewniała jej ochronę przed zimowymi śnieżycami i zawieruchami.
Mogła bez obawy czekać na cieplejsze dni.
Nagle miarowe tykanie ściennego zegara przerwało pukanie do drzwi – najpierw delikatne,
potem coraz silniejsze i głośniejsze. Klementynka westchnęła, z niechęcią podniosła się z
fotela i podreptała w kierunku drzwi.
Nie mogła uwierzyć, że ktoś chciałby odwiedzać ją w taką pogodę!
Nieśmiało, z lekką obawą uchyliła drzwi i ujrzała śniegowego bałwanka, którego wczoraj
dzieci ulepiły na polance pod lasem. Ale jakże żałośnie teraz wyglądał – z węgielkowych
oczu kapały czarne łzy, zostawiając na śniegu szarobure plamy.
Ratuj, Klementynko! – jęknął bałwanek – Zobacz, jak ja wyglądam!
Dopiero teraz myszka zauważyła, że w miejscu gdzie powinien tkwić nos bałwanka
pozostało tylko spore wgłębienie. Myszka chuchnęła w łapki, które zaczęły jej marznąć po
wpływem zimnego podmuchu wiatru dochodzącego z zewnątrz.
Wybacz, bałwanku, że nie zaproszę Cię do domu, ale w mojej norce jest tak
ciepło... Za chwilę, zamieniłbyś się w wielką kałużę. Poczekaj na mnie. Zaraz
wychodzę.
Naciągnęła na uszy ciepłą, wełnianą czapeczkę, owinęła szyję długim szalikiem w
kolorowe paski i wybiegła z norki. Bałwanek wciąż tam był, patrzył z taką nadzieją i
błaganiem w swych węgielkowych oczach, że myszce aż serce ścisnęło się z żalu.
- A co właściwie stało się z twoim nosem? – zapytała.
Ba - westchnął żałośnie bałwanek – gdybym to ja wiedział. Jeszcze wczoraj
miałem piękny, pomarańczowo-czerwony marchewkowy nos. A kiedy obudziłem się
rano – po nosie ani śladu! I co ja teraz pocznę – zaczął biadolić – Co to za bałwan bez
nosa?!
Klementynka poklepała go serdecznie:
Nie płacz bałwanku! Mam w spiżarni kilka marchewek. Chętnie podaruję ci jedną
na twój nowy nos.
Naprawdę?! – ucieszył się bałwanek – Jesteś taka dobra , Klementynko!
Wkrótce bałwanek wrócił na swoją polanę z nowym, czerwonym nosem.
Jednak następnego dnia, gdy tylko świt przegonił mroki nocy, do drzwi Klementynki
znowu ktoś zapukał.
Otwórz, Klementynko, to ja! – usłyszała myszka znajomy głos bałwanka, zanim
jeszcze otworzyła drzwi.
Okazało się, że podarunek myszki – śliczny marchewkowy nos znowu zniknął, przepadł
bez wieści!

-

No nie! – rozgniewała się nie na żarty Klementynka – Tak dalej być nie może!
Otwieram śledztwo w sprawie kradzieży twojego nosa. Zaprowadź mnie bałwanku na
miejsce przestępstwa!
Bałwanek posłusznie poczłapał w stronę swojej polanki, a za nim drobnymi kroczkami wśród
śniegowych zasp podreptała myszka.
- To właśnie tu – wskazał bałwanek, gdy byli już na miejscu – spałem jak nowo
narodzony, a wiatr tak przyjemnie kołysał mnie do snu. Obudziłem się i nie ma nosa...
Klementynka uważnie rozglądał się dookoła, marszcząc przy tym brwi jak najprawdziwszy
detektyw. Obejrzała dokładnie dwie małe sosenki, które ledwie odrosły od ziemi, nieco
większy świerczek, okryty śniegiem niczym białą pelerynką, a kiedy zbliżyła się do krzaku
jałowca, ten zaczął dziwnie się trząść.
Coś mi się tu nie podoba ... – mruknęła, a jałowiec zaczął jeszcze bardziej dygotać i
zza krzaczka dobiegło cichutkie: - Oj, ojoj, ojojojoj!
Klementynka rozsunęła gałązki – ze śnieżnej zaspy sterczały tylko uszy małego zajączka
szaraczka, który drżał nie wiadomo dlaczego: ze strachu czy z zimna.
Hej, maluchu, co tu robisz?! – krzyknęła Klementynka.
Przyznaję się! – zapiszczał zajączek – Przyznaję się do wszystkiego! To ja zjadłem
marchewki. Byłem taki głodny, że nie mogłem się powstrzymać. A na dodatek one
wyglądały tak apetycznie...
- No wiesz! – oburzył się bałwanek – Mój nos miał wyglądać apetycznie?!
Klementynka poruszyła szybko noskiem:
Rzeczywiście, bardzo nieprzyjemna sprawa. Nawet głód, zajączku, nie
usprawiedliwia twojego postępku. Tak nie można! Powinieneś porozmawiać z
bałwankiem, a najlepiej gdybyś przyszedł do mnie – na pewno nie wypuściłabym cię
głodnego!
Ale ja...- rozpłakał się zajączek – ja jestem bardzo nieśmiały... i przepraszam...
Klementynce żal się zrobiło biedaka. Pogłaskała go po szarej łepetynce i obiecała, że
zaraz wszystkiemu zaradzi. Pobiegła do norki i za chwilę wróciła ze zgrabnym patykiem.
Doskonale nadaje się na twój nos, bałwanku – powiedziała – A poza tym nikt go nie
będzie chciał zjeść.
Bałwanek nie mógł się nadziwić, że tak mu do twarzy z nowym nosem.
Jest o wiele ładniejszy niż tamten !– zachwycał się – Dziękuję ci, Klementynko.
Myszka zaprosiła szaraczka do swej norki. Ugościła go soczystą marchewką i ziarenkami
pszenicy.
Zamieszkaj ze mną, przynajmniej dopóki jest zima – zaproponowała – Zapasów
wystarczy dla nas dwojga. Gdy przyjdzie wiosna, doskonale sam sobie poradzisz i nie
będziesz potrzebował mojej pomocy.
Zajączek mieszkał u Klementynki aż do marca. Wieczorami grali w warcaby, albo pili
ciepłą, malinową herbatkę. Często odwiedzali bałwanka, który ze swoim nowym nosem
wyglądał tak dostojnie, że aż sarenki przychodziły z lasu, aby go obejrzeć. Nawet wrony
kiwały głowami powtarzając swoje „kra, kra”, które tak naprawdę nie wiadomo co
znaczy.
A kiedy nastała wiosna, bałwanek na lodowej krze odpłynął do Krainy Wiecznej Zimy,
żegnany ze łzami przez zajączka, myszkę i wiele innych zwierząt. Szaraczek wrócił do
lasu, do swoich krewnych. Nie zapominał jednak o swojej przyjaciółce i gdy tylko mógł
wpadał do niej na pyszne ciasto rabarbarowe.

Magia świąt
Nadeszły oczekiwane , magiczne święta.
Bo muszą być w roku takie dni.
By spełniać się mogły najskrytsze sny(…)
Gdy zasiądziemy do Wigilijnego stołu ,
Zapalimy świeczki, z kolędami wyciągniemy teczki.
Gdy podzielimy się opłatkiem,
Złożymy najserdeczniejsze życzenia.
To właśnie w tej chwili spełniają się marzenia,
Miłością , myślami, uczuciami
podzielimy się z bliskimi w ten czas
Bo bez nich przecież nie byłoby nas,
Więc w naszych sercach
zawsze będą święta.
A droga do lepszego jutra będzie rozpoczęta…

BOŻE NARODZENIE
NA ŚWIECIE
Kochani dziś postaramy się Wam opisać jak w innych krajach spędza
się Wigilię. Wiadomo jest, że u nas w Polsce Wigilia jest świętem
bardzo rodzinnym i najważniejszym dniem w roku. Natomiast w wielu
krajach nie ma aż takiego dużego znaczenia jak dla nas Polaków.
Podobnie jednak jak u nas w Polsce Wigilię obchodzi się na Litwie, w
Czechach i na Słowacji.

Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją
rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego
Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju.
Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia zimowego.
W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia
się pierwsza gwiazda. Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole
nakrytym białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. W tym dniu wspomina się
wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie
spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste nakrycie.

Anglia - Wiecie kochani, że w tym kraju Wigilii praktycznie nie
ma. Tylko w pierwszy dzień Świąt spożywają oni pieczonego
indyka z nadzieniem z szałwii i cebuli, pieczonymi ziemniakami,
brukselką, w sosie borówkowym.
Austria - Tutaj natomiast w Wigilię spożywają karpia albo kaczkę,
jakieś proste ciasto, pieczone kasztany, migdały, pierniki, wino z
korzeniami. A w niektórych miastach na rynku śpiewa się wspólnie
kolędy.
Belgia - Wieczerzę wigilijną często zamienia się na śniadanie świąteczne w restauracji a daniem
tradycyjnym jest indyk z puree kasztanowym i borówkami, kaszanka bożonarodzeniowa z
rodzynkami.
Boliwia - Tam w Wigilię święci się własnoręcznie wykonane
figurki i po święceniu ich wszyscy bawią się całą noc.
Dania - Tutaj w Wigilię spożywają pieczoną kaczkę i ryż z owocami w miseczkach, a w jednej z nich
znajduje się migdał i osoba która dostanie tą miseczkę z migdałem dostaje dodatkowy prezent. Swoją
drogą to mi się to nawet podoba.
Filipiny - W Filipinach natomiast cały adwent przystraja się domy i ulice. Odprawia się nowennę, a w
ostatni jej dzień przedstawia się żywą szopkę.
Francja - Tutaj we Francji najważniejszy jest dla nich obiad świąteczny. Spożywają oni pasztet z
gęsiej lub kaczej wątróbki, ostrygi, wędzonego łososia, ślimaki, indyka lub koguta faszerowanego
kasztanami albo truflami.
Słowacja - Natomiast na Słowacji jest Wigilia, opłatek z czosnkiem,
orzechy, z których wróży się zdrowie, jabłko, i soczewicy, karpia,
sałatkę ukraińską z burakami i innymi warzywami, ciastka z makiem
lub twarożkiem tzw. bobalki.
Meksyk - Wiecie kochani, że w Meksyku zawiesza się pod sufitem kubeczki,
w których czasem jest prezent, a czasem piasek. Święta natomiast przeżywa
się w tym kraju bardzo religijnie.
Niemcy - W Niemczech przygotowuje się kiełbaski, sałatkę kartoflaną, a w
pierwszy dzień Świąt pieczoną gęś.
USA - U nich postu nie ma, pasterki nie ma, dzielenia się opłatkiem nie ma. Jest tylko pieczony indyk
na świąteczny obiad, a wcześniej szał zakupów prezentów.

W Świątecznym Nastroju
Usiądź lub połóż się wygodnie, tak abyś mógł pozostać w takiej pozycji na dłużej … Czujesz
się teraz uspokojony i bezpieczny. Wejdź w swoje bajkowe marzenia….. Oddychaj powoli ,
głęboko i spokojnie…. Ciepły wiatr zamyka ci oczy i puka do okna…. Jest przytulnie, ciepło ,
radośnie. Pada zaczarowany śnieg… Otulił już drzewa białym cieplutkim szalem… Maleńkie
szyszki i pokryta śnieżna pianką ziemia mieni się
różnymi barwami … Błyszczące sople lodu roztaczają
srebrzysta poświatę nad zimowym krajobrazem…
Wyglądają jak bajeczne rzeźby … Twoje świąteczne
niespodzianki oświetlają zielone drzewko… Otaczają
cie coraz bardziej i bardziej marzeniami, które dziś się
spełniają … Wokół tyle radości i uśmiechu .
Podchodzisz do sań Mikołaja. Masz wrażenie , że
bukiet świątecznych życzeń tańczy i unosi cie do
zielonego drzewka… Przytulasz się do zapachu
pierników…. A barwne ozdoby kręcą się wesoło i nucą kolędy. Czujesz smak swoich
najskrytszych marzeń . Kolorowe lampki oświetlają delikatnie ogród, sad i cichutko
szeleszczącą piosnkę lasu…. Święta otuliły cie lekko i miękko jak puchowa kołderka… .
Słyszysz jeszcze dzwonki sań , które oddalają się coraz dalej i dalej …. Ten magiczny nastrój
będzie ci towarzyszył w czasie długich, zimowych nocy … Do zobaczenia.
Propozycje zabaw do bajki
Lodowe rzeźby: Zabawa polega na tym, aby każde dziecko zmieniło się w nieruchomą
lodową rzeźbę, np. podczas przerwy w muzyce.
Niespodzianka: Dzieci lepią z plasteliny prezent świąteczny, następnie wszyscy pokazują
swoje niespodzianki i układają na podstawce pod
choinką.
Otocz się marzeniami: Dzieci wykonują swobodny
taniec ze wstążkami, którymi kreślą dowolne wzory (
marzenia) w powietrzu.
Świerki całe śniegu: Uczestnicy zabawy stoją
naprzeciwko siebie w parach
i naśladując, świerki
pomagają sobie wzajemnie „otrzepywać się ze
śniegu”.
Sanie Mikołaja i dzwoneczki : Dziecko gra na
dzwonkach melodie obrazującą dźwięki dzwoneczków
przy saniach Mikołaja.
Ślady na śniegu : Zabawa plastyczna polegająca na
malowanie gazą na papierze wzorów
przedstawiających ślady na śniegu.
Szukamy Mikołaja : Dzieci bawią się w echo . Dziecko wydaje dowolny okrzyk np. „Hop,
hop Mikołaju gdzie jesteś?” . Pozostali uczestnicy zabawy odpowiadają tym samym
okrzykiem.

WYTNIJ MIKOŁAJA, SKLEJ I POWIEŚ NA CHOINKĘ.
MIŁEJ ZABAWY!

