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STYCZEN - LUTY

Witamy nowy rok 2021
Radosnego i szczęśliwego
Nowego Roku 2021
z marzeniami o które warto walczyć,
z radościami którymi warto się dzielić,
z przyjaciółmi z którymi warto być i z
nadzieją bez której nie da się żyć!

W Nowym Roku życzymy wszystkim
12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni
szczęścia, 8760 godzin wytrwałości,
525600 minut pogody ducha
i 31536000 sekund miłości!

O rybaku i złotej rybce
Przed ubogą chatką siedziała kobieta. Z niechęcią spoglądała na swojego męża rybaka, który pomimo
trosk i kłopotów, nie tracił nadziei, że kiedyś szczęście się do niego uśmiechnie, bo ma dwie silne
dłonie do pracy i nie jest leniwy.
– Nie smuć się – odezwał się do zadumanej żony – nałowię dużo ryb, a gdy się je sprzeda, będziemy
żyli spokojnie...
– Nie masz racji! – zawołała żona – Nie można nie mieć trosk, gdy się nie ma czego jeść i w co się
przyodziać... ach! jakiś ty niemądry! – I odwróciła się od niego obrażona.
Rybak westchnął, zabrał sieci wsiadł do łódki. Jego smutek nie trwał długo. Szybko rozweselił się.
Rzucił sieci do wody, zdawało mu się, że coś poruszyło się w wodzie. Gdy wyciągnął sieci, spostrzegł
trzepoczącą się żałośnie prześliczną złotą
rybkę. Ucieszył się nawet z tej marnej
zdobyczy. Naraz słyszał głosik cieniutki,
błagalny:
– Ach! puść mnie dobry człowieku, a nie
pożałujesz...
– Co to? Coś zupełnie nowego! Ryba mówi...
Cha! cha! cha – zaśmiał się rybak.
– I cóż ty mi dobrego możesz zrobić mała
rybko? Zadumał się rybak, stanął z siecią w
ręku i wnet dobroć serca w zwyciężyła.
– Niech tam! – wykrzyknął po chwili – Wracaj
do wody!
I dobry człowiek wypuścił złotą rybkę. A ta,
wysunąwszy śliczny pyszczek, zawołała
wesoło:
– Mój rybaku kochany! Jak mogę się
odwdzięczyć za twoją dobroć? Mów, czego
chcesz.
– Niczego mi nie potrzeba! – odparł rybak ze śmiechem. – Wstyd brać za wszystko zapłatę. Do
widzenia!
– Ale pamiętaj o tym – odpowiedziała mu rybka – że, o ile byś czego potrzebował, przyjdź i zawołaj
mnie. Znikła, a rybak długo jeszcze stał i podziwiał stworzenie, które choć było tylko rybą, potrafiło
mówić. „Czary! czary chyba” – szeptał do siebie zdziwiony. Zamilkł rybak, gdy ujrzał z dala swą chatę,
a na progu siedzącą żonę. „Dokuczać mi pewnie będzie, że nie przynoszę niczego, ale trudno...”
– Rozum chyba postradał! – mówiła do siebie żona – Nie mam ani porządnego naczynia do gotowania,
ani czego do garnka włożyć, a on idzie i śpiewa. Może coś złowił, że się tak cieszy... i gdy rybak
podszedł do niej blisko, zawołała ze złością: – Czegoż się tak weselisz?
– Czy nie widzisz, jak wspaniały jest świat? Czegoż mam się smucić?
– Gdzie te ryby, które miałeś mi przynieść? Pewnie masz całą sieć ryb...
– Niestety – odparł rybak ze smutkiem – ani jednej rybki... Złapałem wprawdzie śliczną złotą, jakiej
jeszcze dotąd nie złapałem w swym życiu, ale wypuściłem ją. Tak bardzo mnie prosiła... To była
królowa morskiej głębiny.
– Taak?! – zawołała kobieta – jeśli jest królową, to powinna się była wykupić...
– Mówiła mi właśnie, żebym o coś poprosił, byłoby to jednak brzydko z mej strony, żądać za życie
okupu. Przecież nie jestem złym człowiekiem.
– Ach! ty niedołęgo! – wykrzyknęła kobieta – Mieszkamy w starym domu z dziurawym dachem,
a ten nie poprosił o to swej rybki!
– Dobrze, pędzę do morza i będziesz miała nowy dom – odezwał się rybak. Szybko pobiegł rybak nad
brzeg morza i zawołał: – Przypłyń szybko złota rybko!

Zaszumiała woda, zahuczały fale wyszła rybka, pytając: – Czego chcesz, dobry rybaku?
– Ach! królowo morza! – wyszeptał nieśmiało zapytany – żona gniewa się i grozi mi, pragnie nowego
domu.

– Idź spokojnie do domu! – rzekła rybka, a prośba twoja będzie spełniona! Idzie rybak do domu
i widzi, że żona siedzi przed nowym, pięknym domem.
– No, teraz chyba jesteś już zadowolona! – zawołał rybak z radością – masz całe gospodarstwo!
– Wielka mi rzecz! – odparła żona ze złością – mam dom, ale teraz bym chciała zostać cesarzową.
– Ależ żono! – przerwał jej rybak – Idę już, poproszę o to złotą rybkę natychmiast. I pobiegł czym
prędzej, a stanąwszy nad brzegiem morza, zawołał: – Przypłyń szybko złota rybko! Rozstąpiły się fale,
wyszła rybka, pytając: – Czego chcesz, dobry człowieku?
– Ach, królowo morza, jakże mi wstyd, tak ci się narzucać, ale cóż pocznę? Żona mi każe... Przebacz!
Pragnie być cesarzową.
– Dobrze, idź śmiało do domu! Rybak powrócił do chaty i cóż ujrzał? Przed starą chatą stała
w łachmanach żona rybaka.
(bajka opracowana na podstawie tekstu napisanego przez Aleksandra Puszkina w tłumaczeniu Elwiry Korotyńskiej)

21 i 22 STYCZNIA - DZIEN BABCI I DZIADKA
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co
dobre. Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiązania. Znajdą radę na każde zmartwienie.
21, 22 stycznia są szczególnymi dniami w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich
trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy – to Dzień Babci i Dzień Dziadka. Okazanie
wdzięczności przez wnuczęta wcale nie musi być trudne. Wystarczy przygotowanie laurki, czy
wyrecytowanie wierszyka. Z pomocą rodziców można przygotować również skromne upominki. Jakie
mogą to być prezenty?

1. Kubek z dedykacją dla Babci lub Dziadka. To upominek, który sprawi, że każda poranna kawa
czy herbata z pewnością będzie smakować „lepiej” i wywoła uśmiech na twarzy Babci i Dziadka…
Bo jak tu się nie cieszyć, gdy czyta się wyznanie wnuczka każdego poranka.
2. Słoiczek miodu z karteczką naklejoną na słoiczku – dla Kochanej Babci, dla Kochanego
Dziadka - będzie prezentem, który z pewnością wywoła uśmiech na ich twarzach oraz zadba o ich
zdrowie.
3. Kolorowe pudełko na herbatę. Do wykonania potrzebujemy niewielkiego kartonu oraz
przedmiotów, które pozwolą nam go udekorować.
4. Poduszki – przytulanki - to kolejny super pomysł na prezent dla naszych seniorów. Poduszka z
napisem dla najlepszej Babci i poduszka dla idealnego Dziadka z pewnością umilą każdą drzemkę.

5. Fotoksiążka z najlepszymi ujęciami i wspólnymi zdjęciami. Taka pamiątka, po którą można
sięgnąć w każdej wolnej chwili nie tylko ucieszy, ale również zatrzyma radosne chwile na dłużej.
„List do babci”
Kochana babciu,
Kropka.
Piszę Ci, że
Mamy w domu kotka.
Kropka.
Kotek chodzi,
Kotek skacze,
Kotek drapie,
Kotek chrapie,
Składamy list,
Naklejamy znaczek
I zanosimy na pocztę.

„wygładzamy papier listowy”, czyli plecy dziecka i piszemy na nich
z wyczuciem naciskamy plecy w jednym miejscu
kontynuujemy pisanie
znów stawiamy kropkę
kroczymy palcami
„skaczemy” opierając dłoń na przemian na przegubie i na palcach
delikatnie drapiemy dziecko po plecach
opieramy na nich głowę i udajemy chrapanie
krzyżujemy ręce dziecka
dotykamy jego czoła wewnętrzną stroną dłoni
bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy z nim.
Laurka dla Babci i Dziadka

Rodzinne Noworoczne Postanowienia
Nowy Rok to dobry moment, w którym chcemy zmienić w naszym życiu coś na lepsze. Dorośli
podchodzą do tego bardzo różnie. Jedni wypisują swoje plany i cele, tworząc listy, które wieszają
na lodówce, inni mają takie listy w głowie, a niektórzy kompletnie to ignorują. Ważne jest, aby
nasze postanowienia miały trwały efekt i dotyczyły całej rodziny. Samozaparcie jest kluczem do
sukcesu. Założone cele należy realizować w taki sposób, aby na koniec roku móc powiedzieć:
"Udało się"!
Noworoczne Postanowienia dla Rodziców
Na naszej liście “co chcę jeszcze zrobić dla mojego dziecka” co chwilę pojawia się coś nowego.
Wyremontujemy pokoik dziecięcy, kupimy edukacyjny tablet do nauki czytania i koniecznie musi
mieć taki mały garniturek, sukienkę z tiulem. Tymczasem najlepsze rozwiązania okazują się
często prostsze (i zwykle tańsze). Oto co powinno pojawić się w noworocznych postanowieniach
każdego rodzica (nie musi ich być wiele):
1. Poświęć czas dla swojego dziecka. Choćby to miało być 15 minut dziennie. Przypomnijmy
sobie marzec, kwiecień – przecież przeżyliśmy z naszymi dziećmi w domu. Potem mocno
wyrwaliśmy się i niemal wszystko wróciło „do normy”, tak jak było to dawniej. Poprzez spędzanie
czasu mamy na myśli absolutne poświęcenie uwagi dziecku – a więc przy wyłączonym
telewizorze, komputerze i telefonie. Taki czas sam na sam, pozwoli nie tylko wychwycić subtelne
różnice w postępach jakie robi pociecha, ale również da dziecku niezastąpione poczucie
ważności.
2. Kolejnym „przydatnym” postanowieniem jest „nie używaj „niegrzecznych słów”, nie mów do
nikogo brzydko przy dziecku. Dorośli wiedzą, że “ to utarte zdanie, z przymrużeniem oka,
tymczasem dzieci niekoniecznie muszą to wiedzieć i odbierają to zupełnie inaczej. Dziecko wynosi
to z domu i zaczyna stosować w życiu codziennym – bez różnicy czy usłyszało je od rodziców, czy
starszego rodzeństwa…
3. Czytaj! Opowiadaj! Czytaj dziecku jeśli jeszcze samo nie potrafi, czytaj przy dziecku by
widziało, że czytasz i pokazuj, że czytanie jest fajne i sprawia Ci radość. Czym skorupka za
młodu nasiąknie tym na starość trąca. Jeśli dziecko nie widzi Cię z książką w ręku, a potem całą
podstawówkę słyszy “marsz do książek”, to znaczy, że robisz to źle. Co nie znaczy, że nie da się
tego naprawić, wychowanie to proces – pamiętajcie.
Noworoczne postanowienia dla dzieci
Dzieci, tak samo jak my, uczą się nowych rzeczy, robią postępy w wielu dziedzinach, spełniają
swoje marzenia. Rozpoczynając pracę z pociechą dotyczącą postanowień noworocznych warto
najpierw wypisać wszystkie osiągnięcia z ubiegłego roku. Ale nie podchodźcie to tego kroku
nieprzygotowani, bowiem wspominanie całego roku nie przychodzi łatwo. Wypiszcie przynajmniej
kilka, kilkanaście rzeczy które udało osiągnąć się Waszemu dziecku, zależnie od wieku może to
być finalista konkursów przedszkolnych, nauka jazdy na rowerze, robienie kanapek, albo
oduzależnienie się od kubka niekapka. Mogą to być osiągnięcia przedszkolne, prywatne,
społeczne, rodzinne, jak również postępy w nauce jakiejś umiejętności, jazdy na deskorolce lub
częstsze sprzątanie własnego pokoju. Osiągnięcia z ubiegłego roku, mogą stanowić punkt
wyjściowy do postanowień noworocznych.
Rada 1. Postanowienia dzieciom nie przychodzą łatwo. Po pierwsze, one nie mają wobec siebie
tak wysokich wymagać. Po drugie dzieci zazwyczaj postanawiają i to robią, nie szukają wymówek
jak dorośli więc też nie uzależnili się od listy. Po trzecie dla małych dzieci może to być wciąż
abstrakcja. Dziecku więc trzeba pomóc: jaki chciałbyś być w nowym roku? milszy dla siostry?

szybszy w bieganiu? itp. Przygotujcie kategorie, którymi będziecie dziecku podpowiadać co
jeszcze można wymyślić.
Rada 2. Postępujcie umiarkowanie, nie przesadzając, przecież wciąż mamy pandemię. Nie
pozwólcie by ta lista wyglądała o tak: będę sprzątał swój pokój, będę jadł więcej warzyw, nie będę
krzyczał na siostrę, będę mówił paciorek, nie i postanowienie poprawy – dziecka to nie zmotywuje
i okaże się uciążliwe dla wszystkich. Zasugerujcie te postanowienia, które uważacie za słuszne,
ale dodajcie też te motywujące: nauczę się nowego triku na deskorolce, przeczytam z rodzicami
wszystkie komisy Kaczora Donalda, odłożę wszystkie pieniądze od babci na xboxa etc. Z naszej
strony najbardziej polecamy umiejętności. Nauka nowych umiejętności to największa frajda,
mocno widoczny i motywujący plan oraz świetny stymulator dla mózgu dziecka. Dlatego nauka
gry na instrumentach, sport, magiczne sztuczki, rzemieślnictwo, kucharzenie pod okiem
dorosłych, czy nauka wbicia gwoździa i wkręcenia śrubki to najlepsze postanowienia na świecie.

Z lodowych klocków – dom niewysoki.

Nie mają kół,

Jego lokator jadł mięso foki.

a suną po śniegu.
Ze śnieżnej górki
zjedziesz na nich na pazurki!

W jakiej stołówce za każde danie,
goście dziękują nam – ćwierkaniem?

Gdy spadnie po raz pierwszy,
świat robi się bielszy.
Wyciągamy narty, sanki,
dzieci lepić chcą bałwanki.
Wraz z pierwszym śniegiem ulepisz tego
kolegę – ze śniegu mokrego całego białego.

3-4 LATKI
Clothes
shirt – koszula
trousers – spodnie
wellies – kalosze
raincoat – płaszcz
przeciwdeszczowy
Pjs – piżama
sleepy – śpiący
Put on … - załóż...
colours
numbers
Parts of the body
head – głowa
body – ciało
knees – kolana
feet – stopy
toes – palce u stóp
up – w górę
down – w dół

5-LATKI
Max is cold!
Hat - kapelusz
jumper – sweter
coat – płaszcz
boots – buty (wysokie)
scarf – szalik
cold – zimno
hot – gorąco
put on – zakładać
take off – zdejmować
Clap, Clap! Pat, Pat!
Head – głowa
hands – dłonie
tummy – brzuszek
legs – nogi
toes – palce u stóp
nose – nos
eyes – oczy
ears – uszy
mouth – usta, buzia
hair – włosy
tail - ogon
colours, numbers

Propozycje zabaw językowych w domu:


„Kto pierwszy się ubierze?” - wyjmijcie
wszystkie znane dziecku z zajęć ubrania i
ścigajcie się, kto pierwszy założy nazywane
przez Was na zmianę części garderoby: Put on
your.... hat/scarf/jumper itp.



Kiedy szykujecie się do wyjścia, zamiast języka
ojczystego używajcie zwrotów w języku
angielskim, by zachęcić dziecko do ubierania
się: Get ready? First, put on your jumper.
Now, the scarf...where is your coat? Here it is!
Put on your coat and your boots!



Narysujcie na sześciu częściach ciała od jednej
do sześciu kropek, rzucajcie kostką do gry i
wołajcie nazwę części ciała, na której
narysowaliście tyle samo kropek, ile wypadło
na kostce: One!Head!Three!Hands!



Bawcie się w sklep używając zwrotów: Can I
have …. ? (Czy mogę dostać...?) Here you are!
Thank you!

6-LATKI
Planet of food
in – w
on – na
under – pod
pizza – pizza
broccoli – brokuły
tomatoes – pomidory
pineapple – ananas
box – skrzynka, pudło
ham – szybka
cheese – ser
I'm hungry! – jestem głodny!
Let's go shopping! - Chodźmy
na zakupy!
Here you are! - Proszę!
Thank you! - Dziękuję!
Do you like? - Czy lubisz?
My favourite. – Moj ulubiony.
Planet of good health
head – głowa
tummy – brzuszek
arms – ramiona
hands – dłonie
legs – nogi
feet – stopy

CO CIEKAWEGO W PRZEDSZKOLU?
 4 grudnia obchodzone jest Święto Górników zwane Barbórką. W tym dniu przedszkolaki zapoznały się z ciężką i niebezpieczną pracą górnika oraz strojem galowym;
 Jak co roku grzeczne dzieci czekały na przyjście Mikołaja i oczywiście nie zawiodły się, ponieważ
z dalekiej mroźnej krainy przybył do nas ten niezwykły gość i obdarował wszystkie dzieci wspaniałymi prezentami. W podzięce dzieci zaśpiewały dla Mikołaja piosenki, wyrecytowały wiersz oraz
wręczyły przygotowane laurki;
 8 grudnia dzięki Pani M. Damiak – bibliotekarce Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni, starszaki obejrzały bajkę pt. „Pani Zamieć”. Było to przedstawienie wykonane techniką kamishibai –
japońska sztuka teatrzyku wyświetlona na tablicy multimedialnej;
 15 grudnia obchodzimy Dzień Herbaty, w tym dniu „Motylki” poznawały to wyjątkowe święto rozwiązując zagadki, poznając proces, jak powstaje herbata, rodzaje herbat, zasad parzenia oraz podawania. Nie zabrakło też możliwości degustacji tego pysznego naparu;
 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i oczywiście przy okazji dzieci poznają różne zwyczaje i tradycje świąteczne. Przedszkolaki z grupy „Motylki” w ramach Kącika Kulinarnego przygotowały
pyszne orzeszki (orzechowe ciasteczka w kształcie orzecha włoskiego);
 Powitaliśmy już Nowy Rok i mamy mroźny styczeń. Ale jest to wyjątkowy miesiąc, ponieważ obchodzimy bardzo ważne święto – Święto Babci i Dziadka. Niestety w związku z Covid-19 w tym roku nie mogliśmy obchodzić tego święta tradycyjnie, czyli z udziałem zaproszonych gości, ale my
zawsze pamiętamy o kochanych babciach i dziadkach i dlatego każda grupa przygotowała wspaniałe występy, które zostały nagrane i przesłane do obejrzenia babciom i dziadkom w domu.
Przedszkolaki oczywiście przygotowały też miłe upominki, które wręczą babciom i dziadkom
w domu.
 Informujemy, że od stycznia 2021 roku opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz wyżywienie mogą być dokonywane przelewem na podany przez przedszkole numer konta bankowego (do dnia 10-tego każdego miesiąca).
Informacje n/t przelewu zostaje przesłana przez przedszkole do 4-tego każdego miesiąca na podany przez rodzica adres e-mail. W przypadku, gdy rodzic, który zadeklarował płatność przelewem ma trudności z terminową wpłatą – proszony jest o kontakt z dyrekcją przedszkola i uregulowanie
opłat u dyrekcji. W dalszym ciągu istnieje możliwość płatności w formie gotówkowej w przedszkolu
u dyrekcji w wyznaczone dni.
 Prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców w kwocie 50 złotych (wpłata jednorazowa na cały
rok szkolny).

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW:
 Rodzicom i dzieciom ze wszystkich grup przedszkolnych za książki na akcję „Podaruj książkę bibliotece” prowadzoną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przystajni;
 Podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w akcję „Góra Grosza”. Jest to XXI edycja
akcji - dzieci z naszego przedszkola już kolejny raz uczestniczą w akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Akcja
polega na zbiórce monet o nominałach od 1 gr do 5 zł. Pieniądze przeznaczone będą na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym. Akcja w naszym przedszkolu trwać będzie do końca styczna bieżącego roku. Zostało tylko podliczyć i odesłać zebrane
pieniążki do organizatorów akcji. Dziękujemy rodzicom oraz dzieciom za zaangażowanie i okazywane serce;
 Rodzicom za przygotowanie paczek z okazji mikołajek;
 Rodzicom z grupy „Motylki” za umożliwienie zakupu paczki dla Olisia;
 Pani A. Wystalskiej-Łuczak (mamusi Zuzi) oraz N. Sobczyk (mamusi Karolka) za papier ksero;
 Panu G. Szosatk (tatusiowi Szymonka) za klamerki do zajęć dydaktycznych.
Gazetka została zredagowana przez Jolantę Kotarską i Sylwię Pilśniak przy współpracy Jolanty Boreckiej

