
    
Gazetka przedszkolna „Wieści z Bajlandii”   

grudzień 2019   

   
W rubryce:   

1. Poczytaj mi Mamo i Tato!   

2. Uśmiechnij się! Zasłyszane w przedszkolu… 

3. Ciekawostki dla Rodziców   

4. Mały Artysta   

5. Kącik logopedyczny   

6. Zdrowo i sportowo 

7. Zagrajmy razem 

8. Cykl: Wielcy Polacy 

Co nas czeka w grudniu?   

 02 grudnia – ogłoszenie konkursu rodzinnego na ozdobę świąteczną; 

 04 grudnia – warsztaty  świąteczne: godz. 9.00  - Niedźwiadki, godz. 10.00 – 

Krasnoludki,  godz. 11.00 – Żabki; 

 05 grudnia – spotkanie z Górnikiem;  

 06 grudnia – spotkanie z Mikołajem  od godz. 9.00; 

 09 grudnia – warsztaty świąteczne dla dzieci i rodziców – ŻYRAFKI  godz. 16.00; 

 09 – 13 grudnia – finał konkursu na ozdobę świąteczną; 

 10 grudnia - warsztaty świąteczne dla dzieci i rodziców – MISIE godz. 16.00; 

 11 grudnia – warsztaty świąteczne dla dzieci  i rodziców – PSZCZÓŁKI godz. 16.00; 

 12 grudnia – warsztaty archeologiczne; 

 16 grudnia – wycieczka Pszczółek – Centrum Szkła i Ceramiki; 

 17 – 18 grudnia – kiermasz świąteczny; 

 18 grudnia – Teatrzyk  „Legenda o Św. Mikołaju”; 

 20 grudnia – wigilia przedszkolna; 

 



POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 

List OD Świętego Mikołaja dla chłopca 

  

 

 

 

 

 

Drogi imię dziecka! 

Moje wszędobylskie elfy doniosły mi niedawno, że jesteś niezwykłym chłopcem. Postanowiłem więc, że 

napiszę do Ciebie specjalny, świąteczny list. Pewnie co nieco o mnie wiesz, ale opowiem Ci trochę o sobie. 

Nazywam się Mikołaj, niektórzy nazywają mnie nawet Świętym. Od wielu, wielu lat zajmuję się 

uszczęśliwianiem ludzi, zwłaszcza dzieci. Szczególnie dużo pracy mam zimą, podczas Bożego Narodzenia. 

Otrzymuję wtedy bardzo dużo listów z całego świata. Ogromnie się cieszę, że je dostaję. Dzieci, a nawet 

dorośli, proszą mnie o różne prezenty. Czasem są to zabawki, a innym razem podróże, zwierzęta albo 

spotkanie z idolem. A Ty? Napisałeś do mnie w tym roku? Mam nadzieję, że tak, bo czytanie dziecięcych 

listów i spełnianie Waszych marzeń to moje ulubione zajęcie. 

Na co dzień w pracy pomagają mi elfy. Często są nieznośne i psocą, ale zawsze mogę na nie liczyć. 

Zajmują się głównie sortowaniem listów, pakowaniem prezentów oraz ich adresowaniem, tak, bym 

wiedział, komu dostarczyć odpowiednią paczkę. Bardzo pomocne są też moje wspaniałe renifery, które 

ciągną po niebie wypchane prezentami sanie. Pewnie nie muszę Ci tłumaczyć, jak to się dzieje, że rano 

znajdujesz prezent w swoim domu. 

Najwygodniej mi, jeśli mogę wpaść przez komin, ale czasem korzystam też z okien. Wchodzę, zostawiam 

prezent i znikam, by zdążyć z podarunkami do wszystkich dzieci. Na szczęście noc jest długa, moje 

renifery pędzą bez wytchnienia, a elfy są bardzo sprawne. Bardzo mi miło, kiedy zostawiacie dla mnie 

jakieś słodkości. Uwielbiam herbatniki z cukrem oraz ciepłe mleko. Zawsze z przyjemnością je zjadam. 

O Tobie, imię dziecka, słyszałem same dobre rzeczy. Elfy twierdzą, że jesteś bardzo grzecznym chłopcem 

i chętnie pomagasz tym, którzy tej pomocy potrzebują. Wiem też, że bardzo kochasz swoich bliskich. Oni 

też kochają Ciebie. Jesteś naprawę wspaniały, obyś był taki zawsze. 

imię dziecka, życzę Ci, by w Twoim życiu nie zabrakło uśmiechu, niesamowitych przygód, spełnionych 

marzeń i odrobiny magii. Cieszę się, że przeczytasz mój list. Już nie mogę się doczekać, kiedy przeczytam 

list od Ciebie! 

 

Pozdrawiam ciepło i świątecznie, już niedługo Cię odwiedzę! 

   

  



List OD Świętego Mikołaja dla dziewczynki 

 

 

 

 

 

 

Droga imię dziecka! 

 

Moje wszędobylskie elfy doniosły mi niedawno, że jesteś niezwykłą dziewczynką. 

Postanowiłem więc, że napiszę do Ciebie specjalny, świąteczny list. Pewnie co nieco o mnie wiesz, ale 

opowiem Ci trochę o sobie. Nazywam się Mikołaj, niektórzy nazywają mnie nawet Świętym. Od wielu, 

wielu lat zajmuję się uszczęśliwianiem ludzi, zwłaszcza dzieci. Szczególnie dużo pracy mam zimą, podczas 

Bożego Narodzenia. Otrzymuję wtedy bardzo dużo listów z całego świata. Ogromnie się cieszę, że je 

dostaję. Dzieci, a nawet dorośli, proszą mnie o różne prezenty. Czasem są to zabawki, a innym razem 

podróże, zwierzęta albo spotkanie z idolem. A Ty? Napisałaś do mnie w tym roku? Mam nadzieję, że tak, 

bo czytanie dziecięcych listów i spełnianie Waszych marzeń to moje ulubione zajęcie. 

Na co dzień w pracy pomagają mi elfy. Często są nieznośne i psocą, ale zawsze mogę na nie liczyć. 

Zajmują się głównie sortowaniem listów, pakowaniem prezentów oraz ich adresowaniem, tak, bym 

wiedział, komu dostarczyć odpowiednią paczkę. Bardzo pomocne są też moje wspaniałe renifery, które 

ciągną po niebie wypchane prezentami sanie. Pewnie nie muszę Ci tłumaczyć, jak to się dzieje, że rano 

znajdujesz prezent w swoim domu. Najwygodniej mi, jeśli mogę wpaść przez komin, ale czasem korzystam 

też z okien. Wchodzę, zostawiam prezent i znikam, by zdążyć z podarunkami do wszystkich dzieci. Na 

szczęście noc jest długa, moje renifery pędzą bez wytchnienia, a elfy są bardzo sprawne. Bardzo mi miło, 

kiedy zostawiacie dla mnie jakieś słodkości. Uwielbiam herbatniki z cukrem oraz ciepłe mleko. Zawsze 

z przyjemnością je zjadam. 

O Tobie, imię dziecka, słyszałem same dobre rzeczy. Elfy twierdzą, że jesteś bardzo grzeczną dziewczynką 

i chętnie pomagasz tym, którzy tej pomocy potrzebują. Wiem też, że bardzo kochasz swoich bliskich. Oni 

też kochają Ciebie. Jesteś naprawę wspaniała, obyś zawsze taka była. 

imię dziecka, życzę Ci, by w Twoim życiu nie zabrakło uśmiechu, niesamowitych przygód, spełnionych 

marzeń i odrobiny magii. Cieszę się, że przeczytasz mój list. Już nie mogę się doczekać, kiedy przeczytam 

list od Ciebie! 

 

Pozdrawiam ciepło i świątecznie, już niedługo Cię odwiedzę! 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.listodmikolaja.pl/wzory-listow/papeteria8/list2.html 



Uśmiechnij się – zasłyszane w przedszkolu…. 

 

 

 Grupa Niedźwiadki: 

„A to Ciocia kiedyś była mała?!” 

 

 Grupa Misie: 

„Na gimnastykę byłam jutro i jeszcze pójdę wczoraj” 

 

 

Źródło: grupy przedszkolne.  



 

CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 

 

 

 

Jak postępować z dzieckiem wykazującym 

nadpobudliwość? 

 

 

Dziecko „nadpobudliwe” jest wrażliwe emocjonalnie. Szczególnie na krytykę  i na zakazy skłonne 

jest reagować frustracją, impulsywnie. Warto pamiętać, aby mówiąc do dziecka, koncentrować się 

na formułowaniu poleceń w sposób pozytywny. 

 

Dziecko z „nadpobudliwością” przypomina postać Tygryska z „Kubusia Puchatka”- jest wesołe, 

pozytywnie nastawione do świata, odważne, spontaniczne, głośne i twórcze, chętne do 

zaangażowania swojej energii w jakieś działanie, do gier i zabaw, do ćwiczeń, do sportu. 

 

Nie należy oceniać dziecka przez pryzmat jego trudności, koncentrować się głównie na 

problematycznych zachowaniach, niepowodzeniach w kontaktach rówieśniczych. 

 

Niezmiernie ważna jest współpraca z rodzicami dziecka. Rodzicom szukającym wsparcia 

w wychowaniu dziecka „nadpobudliwego” można zaproponować różne formy pomocy, m.in. 

konsultację u psychologa, dodatkowe zajęcia dla dziecka: sportowe, terapię EEG-Biofeedback, 

trening kompetencji społeczno-emocjonalnych, zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które dla przykładu zawarte zostały 

w roboczym projekcie pod nazwą „Projekt Tygrysek”. 

 

CO POMAGA TYGRYSKOWI? 

 Zredukowanie hałasu do 

koniecznego minimum. 

 Uporządkowanie otoczenia. 

 Struktura. Granice. 

 Jasność zasad. Konkretność 

poleceń. 

 Okazje do pokazania swoich 

mocnych stron. 

 Przydzielanie drobnych zadań 

dodatkowych (spożytkowanie 

nadmiaru energii dziecka). 

 Dzielenie złożonych poleceń na 

etapy. 

 Plan pracy- diagramy, listy itp. 

 Powtarzanie poleceń w formie 

prostej, niezmienionej. 

 Przywoływanie uwagi dziecka. 

 Racjonalna dieta żywnościowa. 

 Racjonalna dieta sensoryczna 

(ograniczenie stymulacji 

multimedialnej, dźwiękowej, 

obrazowej). 

 Częste okazje do aktywności 

ruchowej zarówno swobodnej, jak 

i kierowanej. 

 Przerwy na odpoczynek ruchowy. 

 Przewaga wzmocnień 

pozytywnych- praca systemem 

wzmocnień pozytywnych. 

 

CO PRZESZKADZA TYGRYSKOWI? 

 

 Hałas. 

 Chaos. Nieporządek. 

 Przebywanie w dużej grupie ludzi, 

gdzie jest głośno i dużo się „dzieje”. 

 Złożoność zadań i nakładające się 

polecenia. 

 Brak jednoznaczności. Brak 

jasnych zasad. 

 Duża ilość przedmiotów, 

szczególnie kolorowych, w polu 

widzenia. 

 Nadmierna ilość cukru 

w pożywieniu itp. 

 Niepotrzebna, dodatkowa 

ekspozycja na multimedia. 

 Zmęczenie brakiem przerw na 

swobodną aktywność ruchową. 

 Ciągła krytyka i przewaga 

zakazów. 

 

UNIWERSALNA ZASADA: 

POLUBIĆ DZIECKO I OKAZAĆ 

MU SZACUNEK POPRZEZ 

DOCENIANIE JEGO MOCNYCH 

STRON I WSPIERANIE GO 

W SŁABSZYCH OBSZARACH.

 



MAŁY ARTYSTA  
 

Bałwanek/Święty Mikołaj spirala 

Potrzebne materiały: 

 biały i czerwony karton, 

 klej, nożyczki, 

 mazaki, 

 nitka. 

Zaczynamy od wycięcia spirali z kartonu (w pracach ze zdjęć, użyto formatu A4). 

Filmik, który pokazuje, jak w prosty sposób wyciąć taką 

spiralkę https://www.youtube.com/watch?v=TzgNydjOY-E 

Do samej góry spiralki doklejmy bałwanka (biały karton) i Mikołaja (czerwony karton). Tą samą 

metoda można też wykonać choinkę :) 

 

 

Źródło: http://www.kidsarts.pl/boze-narodzenie/324-ozdoby-wiateczne-z-papieru 

 

 

    



KĄCIK LOGOPEDYCZNY   

 

 „Dmuchamy na płatki śniegu” 

Przygotowujemy dużo  białego confetti i rurkę do napojów. Confetti rozrzucamy na stole. Na 

ustalone hasło dmuchamy na nasze śniegowe płatki przy użyciu słomki. Kto pierwszy zdmuchnie 

swoje śniegowe płatki – tata, mama, czy dziecko? 

Następnie układamy confetti na wewnętrznej części dłoni (nie za dużo). Nabieramy nosem 

powietrza i wypowiadamy szybie, mocne „t”. Czy nasze śniegowe płatki podskoczyły? 

Spróbujmy jeszcze raz, niech polecą jeszcze wyżej! 

Przy każdym ćwiczeniu oddechowym należy zadbać o spokojne, głębokie wdechy! 

Ćwiczenia fonacyjne – uczą właściwego posługiwania się głosem oraz wyrabiają umiejętność 

modulowania siły natężenia głosu. Ułatwiają m.in. pozbycie się piskliwego bądź krzykliwego 

głosu u dzieci. 

Ćwiczenia artykulacyjne – pomagają w pokonywaniu trudności związanych z wymową 

nowych  głosek, a także utrwalają prawidłową wymowę głosek już istniejących w mowie dziecka. 

Jeśli nasze dziecko ma problemy z wypowiadaniem niektórych głosek, nie poprawiajmy go, tylko 

zachęcajmy do powtarzania. 

 Zimowe koty 

Zimą kotki lubią wygrzewać się w ciepłym miejscu. Zaproponujmy maluchom zabawę w senne 

kotki. 

Mały kotek śpi, zwinięty w kłębuszek. Mruczy przy tym (powtarzamy razem z dzieckiem): mrrrr, 

mrrr... . Ale zaburczało mu w brzuszku z głodu: bur, bur, bur.  Budzi się i mruczy cicho: mrrru, 

mrrru. Potem głośniej: mruuuu, mruuuu. Prosi: daj mi miseczkę mleczka, miau, miau (smutnym 

głosikiem).  Oj, zaczyna się niecierpliwić i drapie w podłogę: drapu, drap, drapu, drap. Miauczy 

teraz głośno : miauuuuu. Kici, kici, kici (powtarzamy razem z dzieckiem). 

Chodź tutaj. Dostaniesz pysznego mleczka! Kotek cieszy się i podskakuje: hopu, hopu, hop, hopa, 

hopa, hop.  Pije mleczko z miseczki – naśladujemy ruchy kociego języczka. Już ma pełny 

brzuszek. Miauczy z zadowoleniem – (wesoło) : miau, miau, miau. I mruczy : mrrrru, mrrru, 

mrau, mrau. Ale co to? Znów idzie spać! Już zasnął : mrrr, mrrr, merr, merrr 

 



ZDROWO I SPORTOWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.kidsandsport.pl/wp-

content/uploads/2017/12/konspekt_A4_pomocnicy_%C5%9Awi%C4%99tego_Miko%C5%82aja.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.kidsandsport.pl/wp-

content/uploads/2017/12/konspekt_A4_pomocnicy_%C5%9Awi%C4%99tego_Miko%C5%82aja.pdf

https://www.kidsandsport.pl/wp-content/uploads/2017/12/konspekt_A4_pomocnicy_%C5%9Awi%C4%99tego_Miko%C5%82aja.pdf
https://www.kidsandsport.pl/wp-content/uploads/2017/12/konspekt_A4_pomocnicy_%C5%9Awi%C4%99tego_Miko%C5%82aja.pdf


ZAGRAJMY RAZEM 

 

 



 

Źródło: https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/4319  



Cykl: WIELCY POLACY 

 

FRYDERYK CHOPIN 
(1810-1849) 

 

 
 

 

Najbardziej znany na świecie polski kompozytor i pianista. Tworzył w okresie 

romantyzmu. Inspirował się polską muzyką ludową. Naukę gry na fortepianie rozpoczął już 

w wieku sześciu lat. Stworzył swój własny styl. Skomponował wiele miniatur, sonat, mazurków 

i polonezów, a także dwa koncerty fortepianowe, w których pianista wykonuje utwór 

z akompaniamentem orkiestry symfonicznej. 

 

KONKURS CHOPINOWSKI 

 

Co 5 lat w Warszawie odbywa się Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia 

Fryderyka Chopina. Jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych konkursów na świecie. 

Młodzi pianiści wykonują utwory Chopina. Czterokrotnie  zwyciężali w nim Polacy. 

 


