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Egzemplarz bezpłatny

Grudzień

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa
w srebrze stoją wszystkie drzewa.
Naszą rzeczkę po kryjomu,
w nocy lodem okuł mróz.
Sanki wezwał i do domu
z lasu nam choinkę wniósł.
Janusz Minkiewicz

Nazwa GRUDZIEŃ pochodzi od słowa gruda, oznaczającego
zamarzniętą ziemię.

Przysłowia:
* Grudzień zimę grudzi, a izdebki studzi
*Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha
*Pogoda grudniowa- wody połowa, lodu połowa
Złota myŚl
Dom – to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie cię
rozumieją.
Christian Morgenstern

CO WYDARZYŁO SIĘ W LISTOPADZIE W
NASZYM PRZEDSZKOLU ?









3 XI 2017r.
W przedszkolu gościliśmy aktorów z przedstawieniem „ Kruszynka ”
7 XI 2017r.
Dzieci wszystkich grup miały możliwość uczestniczyć w zajęciach pt. „ Magia w
fizyce ”
7 XI 2017r.
Dzieci z grupy II i IV były zaproszone na przedstawienie pt. „Bezpieczny
przedszkolak ” oraz wspólne zabawy do zaprzyjaźnionego Przedszkola Nr 58
13 XI 2017r.
Warsztaty plastyczne – Dzieci przygotowały prezenty na Dzień Babci i Dziadka
20 XI 2017r.
We wszystkich grupach odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „ Zwierzęta egzotyczne ”
25 XI 2017r.
Ogólnopolski Dzień Pluszowego Misia





27 XI 2017r.
Poszczególne grupy gościły PIELĘGNIARKĘ, która opowiadała dzieciom o swojej
pracy oraz, jak dbać o zdrowie swoje i innych.
30 XI 2017r.
W poszczególnych grupach przeprowadzone były zabawy i wróżby andrzejkowe.

CO BĘDZIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ?



1 XII 2017r.
Odbędzie się w naszej szkole przegląd teatrzyków. W przeglądzie tym wystąpi
gr. IV Hejnaliści z przedszkola. Duże brawa dla nich.
 7 XII 2017r.
Do naszego przedszkola zawita starszy pan z siwą brodą i wielkim workiem
prezentów – Św. Mikołaj.
 11 XII 2017r.
Dzieci gościć będą zabawnego Klauna z Teatru Szczęście.
 14 XII 2017r.
Dzieci z wszystkich grup wyjeżdżają do kina Kijów .
 19 XII 2017r.
o Odbędzie się kiermasz świąteczny oraz występy poszczególnych grup,
na które serdecznie zapraszamy rodziców.

HUMOREK
Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego.
Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu:
-Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy.
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.

PaMIĘTAJMY O TradycjaCH
Wielkimi krokami zbliżają się święta. Jest to czas spotkań w rodzinnym
gronie, przy wspólnej kolacji i kolędzie. Jaką rolę w życiu dziecka odgrywa
pielęgnowanie tradycyjnych obyczajów?
Tradycja jest międzypokoleniowym przekazem, zawierającym wierzenia, poglądy,
normy społeczne czy zachowania uznane przez zbiorowość, do której przynależymy.
Dzięki niej znamy swoje korzenie, wiemy kim jesteśmy, skąd pochodzimy, kim byli
nasi przodkowie. Odgrywa ogromną rolę w umacnianiu więzi rodzinnych, budując
tym samym poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Z pojęciem tradycji związane jest określenie „obyczaj”, czyli pewna ustalona forma
zachowania, która została przyjęta w danym społeczeństwie i która jest związana z
systemem wartości przez niego uznawanym. Obyczaj jest pewnego rodzaju
elementem kontroli społecznej. Jeśli zostanie naruszony, powoduje negatywną
reakcję ze strony grupy. Tradycja prowadzi do nabywania określonych norm i form
zachowania związanych nie tylko z obyczajami świątecznymi lecz z codziennym
funkcjonowaniem rodziny. To sposób utrzymywania relacji z rodziną bliższą i dalszą,
komunikowania się z innymi, rozwiązywania codziennych trudności, a także
spędzania dni wolnych od pracy, czy sposobem świętowania w naszym domu.
Tradycje rodzinne odgrywają znaczną rolę w kształtowaniu postawy i charakteru
młodego człowieka oraz posiadają ogromną wartość wychowawczą.
Tak jak zmienia się społeczeństwo - zmieniają się tradycje. Stare ustępują nowym
i są modyfikowane. Młodzi ludzie często przyjmują nowoczesny sposób bycia, gubiąc
po drodze cząstki kultury, w której dorastali. Starsi, pod wpływem swoich dzieci,
zmieniają swoje domy na bardziej nowoczesne, wstydząc się ludowego folkloru.
W takiej sytuacji nowo narodzone dzieci będą wychowywane w „uwspółcześnionej”
tradycji, bez szacunku dla tego co było.
Niemniej jednak jest rzesza ludzi, która dąży do zachowania swojej tradycji, nie
ujmując tym samym przeszłości. Opowiadają oni swoim potomkom historie
o przodkach, o wspaniałym i bohaterskim dziadku, o pięknej babci, o ich
dokonaniach czy specyficznych zachowaniach. Pokazują i przekazują pamiątki
rodzinne zgodnie z tradycją, zdjęcia i cenne przedmioty. Nadają swoim dzieciom
imiona po przodkach,

wedle tradycji dziedziczenia
i zainteresowania.

z

dziada-pradziada,

czy

kontynuują

zawody

Spotkania z seniorami rodu, snute opowieści pomagają młodemu człowiekowi
znaleźć odpowiedź na bardzo ważne pytania: Kim jestem? Skąd się wywodzę? Kim
byli moi przodkowie? Dziecko poznaje swoje korzenie, doświadcza przynależności do
rodziny i jej tradycji, czuje się wyjątkowe i ważne. Wiedza stanowiąca uogólnienie
rodzinnych tradycji skłania dziecko do podobnego postępowania, ma także wpływ na
kształtowanie się hierarchii wartości czyli stosunku danego człowieka do różnych
ideałów.

Rodzicu!
Wykorzystaj nadchodzący czas świąteczny na
bliski kontakt z dzieckiem.
Spędzaj z nim jak najwięcej czasu.
Kochaj dziecko takim jakie jest, a nie jakie
chciałabyś, aby ono było.
Czytaj dziecku codziennie to procentuje.

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest
czynnością prawdziwie magiczną zaspokaja bowiem
wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera
jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną
z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym
przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne
wspomnienia.
Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne
i kochane. Buduje to jego mocne poczucie wartości,
wewnętrznej siły, wiary w siebie oraz mocną więź między
rodzicami.

KĄCIK ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
PIERNIKI
Tradycyjne ciasteczka o korzennym aromacie udekorowane słodką polewą i
kolorową posypką. Cieszą i oko, i podniebienie!

SKŁADNIKI
PIERNIKI









250 g miodu
250 g cukru brązowego
100 g masła
600 g mąki typu 405
10 g przyprawy do piernika
2 jaja
5 g sody
10 g kakao

POLEWA




200 g śmietanki 30%
200 g czekolady (mleczna, biała lub deserowa)
60 g masła

Przepis
Miód z masłem rozpuszczamy w kuchence mikrofalowej. Mąkę, kakao, przyprawę do
piernika, sodę oraz cukier mieszamy w dużej misce. Dodajemy jajka oraz rozpuszczony miód
z masłem. Ugniatamy. Całość owijamy folią spożywczą i odstawiamy do lodówki na 2-3
doby. Rozwałkowujemy ciasto na grubość ok. 3 mm, wycinamy pierniki w różnych
kształtach. Pierniki pieczemy ok. 8 minut w temperaturze 180°C.

Polewa
Śmietankę zagotowujemy. Zalewamy nią pokruszoną czekoladę i mieszamy do całkowitego
rozpuszczenia. Dodajemy miękkie masło, mieszamy. Polewą oblewamy wystudzone pierniki
przyozdabiamy posypkami cukrowymi.

Smacznego

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
przyjmijcie Państwo życzenia spokoju i rodzinnego
ciepła, aby były to Święta niosące radość, uczucie
miłości i wyrozumiałości.
Niech Nowy Rok przyniesie spełnienie marzeń,
szczęście i pomyślność w życiu prywatnym i
zawodowym.
Życzą Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.
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-Mikołaju przybądź do mnie!
-Dobrze przybędę, ale najpierw mnie
pokoloruj.

