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Styczeń – Luty 

Drodzy Rodzice i  Kochane Przedszkolaki! 

Styczeń i luty to miesiące, w których dzieje się dużo… 
Najpierw witamy Nowy Rok hucznie z fajerwerkami i tańcami a następnie czekamy na 

święto naszych kochanych Babć i Dziadków. Luty to czas zabaw na śniegu  i czas 

upragnionych ferii zimowych, które w naszym województwie zaczną się 14 lutego,                     

a dobiegną końca 27 lutego. Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy. 

                        „Zima” B. Forma 

Lecą z nieba płatki śniegu, 

świat się cały bieli wkoło. 

Zabierz narty oraz sanki 

na dół z górki mknij wesoło.                     

 
W słońcu skrzą się śnieżne gwiazdki,  

zostań z nami pani zimo. 

Drzewa mają białe czapy, 

wśród nich zjeżdżać będzie miło. 

 
Mróz siarczysty uszy ściska, 

nosy wszystkich są czerwone. 

Zimo ! Śniegu sypnij więcej, 

dzieci będą zachwycone.  



 

      Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede 

wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. 

Uroczystości te są doskonałą okazją do tego, aby uhonorować najstarszych członków 

naszych rodzin oraz pokazać im, jak wiele dla nas znaczą. Kiedy dokładnie obchodzimy 

te święta? Zarówno Dzień Babci, jak i Dzień Dziadka to święta, które każdego roku 

obchodzimy w tym samym dniu. Święto poświęcone naszym babciom wypada             21 

stycznia, a uroczystości związane z dziadkami dzień później, czyli 22 stycznia. Dzień 

Babci i Dziadka nierozerwalnie wiąże się z tradycją składania przez wnuki życzeń i 

drobnych upominków dziadkom. 

Pokoloruj portret babci i dziadka 

 

 

 



 
Zimowe zagadki - zgaduj zgadula 

 

Co to za woda, twarda jak kamień?  
Można na łyżwach ślizgać się na niej. 

(lód) 

 Z lodowych klocków - dom nie wysoki.  
Jego lokator jadł mięso foki. 

(igloo) 

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

(karmnik) 

 
Nosi je na rękach nawet słaby malec.                 
Mogą mieć pięć palców, albo jeden palec. 

(rękawiczki) 
 
Powieś jej na sznurku kawałek słoniny, 
a będzie ją dziobać w czasie śnieżnej zimy. 

(sikorka) 

Jakie to węże na drutach rosną?                      
Zimą są na szyi, w szafie zasną wiosną. 

(szaliki) 

 

 

Mamo! Tato! Jak nauczyć dziecko wiązać sznurowadła? 
 

"Bajka o dwóch myszkach” 
Dziecko bawi się sznurowadłami jednocześnie mówi treść krótkiej bajeczki. 

Cała bajka składa się z 7 części, którym przypisana jest konkretna czynność. 

Pracując z dzieckiem w oparciu o bajkę dobrze jest pokazać dziecku wiązanie 

wykorzystując sznurowadła w dwóch kolorach. 

A oto treść bajki: 
 

1.  Były sobie dwie myszki Miki i Piki. Miały długie ogonki 

- dziecko trzyma oba sznurowadła. 
  

2. Zamieniły się miejscami 

- dziecko krzyżuje sznurówki. 
  

3. Jedna myszka weszła do norki 
- wkładamy jeden koniec sznurowadła w utworzone oczko. 

  
4. Druga ją zamknęła 

- zaciskamy supeł 
  

5. Jedna wystawiła uszko 

- robimy z jednego końca sznurowadła małe uszko 
  

6. Druga ja okrążyła i wystawiła swoje 

- dziecko owija sznurówkę dookoła uszka i przez otwór wypycha drugie sznurowadło. 
 

 



     
 

Wyklej plasteliną szablon renifera, dorysuj mu jego ulubione jedzonko   

 



 
 

LATERALIZACJA - CO TO JEST? 

Lateralizacja – to przewaga jednej strony podczas czynności ruchowych. Lateralizacja, czyli 

stronność to funkcjonalna dominacja jednej ze stron ciała. Związana jest z dominowaniem jednej 

z półkul mózgowych. Większość ludzi prezentuje model lateralizacji jednorodnej prawostronnej: 

dominacja prawego oka (prawooczność), ręki (praworęczność), nogi (prawonożność).  

Lateralizacja rozwija się w ciągu życia dziecka. Praworęczność zwykle ustala się około 2 – 3 roku 

życia, a leworęczność w wieku 3 – 4 lat. Ostatecznie dominacja czynności ruchowych  

w większości przypadków ustala się do 6 – 7 roku życia. Proces lateralizacji zostaje zakończony          

w wieku szkolnym.  

Modele lateralizacji 

Lateralizacja jednorodna prawostronna lub lewostronna (np. prawooczność, praworęczność, 

prawonożność lub lewooczność, leworęczność, lewonożność).  

Lateralizacja niejednorodna – skrzyżowana (dominujące narządy ruchu i zmysłów znajdują 

się po obu stronach osi ciała, np. dziecko praworęczne, lewooczne, prawonożne. W tych 

przypadkach trudności spowodowane są głównie zaburzeniami współdziałania oka i ręki 

(koordynacji wzrokowo - ruchowej) ujawniają się podczas rysowania, pisania (niekształtne litery 

w nierównych odstępach, opuszczanie linijki), i czytania (przeskakiwanie liter, opuszczanie 

sylab, opuszczanie wyrazów, zmiana kolejności liter).  

Lateralizacja nieustalona (słaba) – brak funkcjonalnej dominacji jednej strony ciała. Jest 

stanem przejściowym (po 6 r. ż. świadczy o opóźnieniu procesu lateralizacji) lub trwałym, 

oburęczność utrzymuje się do końca życia. U dzieci tych często występują trudności w nauce. 

Dziecko ma trudności w rozróżnianiu lewej i prawej strony własnego ciała oraz przejawia 

problemy z orientacją przestrzenną. Wykazuje trudności z odwzorowaniem figur 

geometrycznych, rozpoznawaniem, odwzorowywaniem liter, cyfr podobnych pod względem 

kształtu, lecz inaczej ułożonych w przestrzeni (p-b-d-g). 

W trosce o zdrowie dzieci – przypominamy!!! 

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy  
w odpowiedzialny sposób traktują zdrowie 
swoich ale również innych dzieci. 
W trosce o zdrowie wszystkich dzieci 
uczęszczających do naszego przedszkola 
przypominamy, że obowiązkiem rodziców jest 
przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko 
zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które: 

 mają katar, kaszel, gorączkę, 

biegunkę, 

 są przeziębione lub chore, 

 są w trakcie leczenia 

antybiotykowego, 

 mają inne objawy, które mają 

znamiona przeziębienia lub innej 

choroby zakaźnej. 

Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące 

nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Infekcje bardzo łatwo przechodzą na pozostałe 

dzieci. Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż 

doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań. 



BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH 

Już niedługo, rozpoczną się ferie zimowe.  

 

Aby jednak przebiegły one szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa. 

Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami. Jednak zawsze dbajcie o bezpieczeństwo 
swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmujcie działań zagrażających życiu lub zdrowiu. 
Odpocznijcie, nabierzcie sił i motywacji do dalszej nauki. 

Oto zbiór rad, które mogą pomóc rodzicom i dzieciom spędzić bezpiecznie ferie: 

 Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych;  

 W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami;  

 Nie doczepiajmy sanek do samochodu;  

 Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie 
celujmy w twarz drugiej osoby;  

 Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece 
lub stawie. 

 Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych. 

 Bądźmy widoczni na drodze. 

 Nie strącajmy zwisających z dachów sopli. 

 Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu. 

 Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze. 

 W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną. 

 Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny. 

 Unikajmy kontaktu z osobami chorymi. 

 W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza 

Zimą odbywają się zimowe igrzyska olimpijskie, ich symbolem są te koła. Spytaj rodziców lub 
starsze rodzeństwo, jakimi barwami masz je pokolorować. 

 



ZABAWY NA ŚNIEGU 

Niebieską pętlą otocz bałwanki małe, a czerwoną - duże. Policz bałwanki małe, a potem duże. 
Których jest więcej? Dorysuj bałwankom oczy, nos, buzię i guziki. 

 

 



 

 
 

CO CIEKAWEGO W PRZEDSZKOLU? 

 4 grudnia – „Barbórka” - Święto górników: dzieci zapoznały się ciężką ale i bardzo 
niebezpieczną pracą górników, wyglądem węgla, soli oraz kopalni węgla kamiennego oraz 
kopalni soli w Wieliczce.  

 6 grudnia w naszym przedszkolu mieliśmy okazję obejrzeć nagranie online pt. „Pani Zamieć” 
w formie teatrzyku Kamishibai przygotowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Przystajni. Ilustrowane karty książki przeniosły nas w świat baśni braci Grimm. Dzięki 
historii dwóch sióstr odkryliśmy magiczne pochodzenie śniegu i dowiedzieliśmy się dlaczego 
jest potrzebny zimą. Z zaciekawieniem obejrzeliśmy teatrzyk, który przygotowała dla nas pani 
Magdalena. Okazuje się, że japoński teatr obrazkowy to jedna z ulubionych rozrywek naszych 
małych podopiecznych. Dziękujemy Pani Magdalenie za niezwykłe spotkanie. 

 6 grudnia odwiedził nas w przedszkolu Mikołaj i obdarował dzieciaki z grup „Muchomorki”  
i „Biedroneczki” prezentami. Dzieci z grupy „Słoneczka” z Mikołajem spotkały się 7 grudnia 
2021r. w sali zabaw „Lemon” w Blachowni, gdzie korzystały ze wspaniałych atrakcji wesołego 
miasteczka. Dzieci z grup „Motylki” i „Pszczółki” na spotkanie z Mikołajem wybrały się 10 
grudnia 2021r. do gospodarstwa agroturystycznego „Stefanówka” w Nowej Szarlejce, gdzie 
wzięły udział  w bożonarodzeniowych warsztatach florystycznych. 

 8 grudnia 2021r. dzieci z grup „Słoneczka”, „Biedroneczki”, „Pszczółki” oraz „Motylki” 
oglądały filmy edukacyjne wyświetlane przez objazdowe kino sferyczne. Bajki wyświetlane  
w poszczególnych grupach dostosowane były do wieku i zainteresowań małego widza. 
Przedszkolaki wybrały się w magiczną podróż z Bieguna Północnego w kosmos, poznawały 
wnętrze ludzkiego ciała, z biedroneczką i świetlikiem zwiedzały las, czy też z rybkami Jake  
i Małym zanurkowały w podmorską rafę. 

 XXII edycja akcji Góra Grosza - dzieci z naszego przedszkola kolejny raz uczestniczą  
w akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pieniądze przeznaczone będą na pomoc rodzinnym 
domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym. Akcja w naszym 
przedszkolu trwać będzie do końca styczna bieżącego roku. Dziękujemy rodzicom oraz 
dzieciom za zaangażowanie i okazywane serce.  

 Podziękowania:  
Dla mamusi Antosia M. za podarowanie choinki do sali maluszków; mamusi Szymonka S. 
za podarowanie opłatka na wigilię grupową; mamusi Laury U. za papier ksero do grupy; 
mamusi Lilki Ch. za puzzle do sali; mamusi Dominika P. i Miłosza K. za papier ksero dla 
grupy; rodzicom z grupy „Pszczółki” za pierniczki i ozdoby świąteczne; rodzicom z trójek 
klasowych za przygotowanie paczek mikołajkowych; rodzicom za pomoc i opiekę podczas 

wyjazdów mikołajkowych.  
CO DALEJ…? 

 21 stycznia (tj. piątek) od godz. 8:00 – dzieci 6-letnie będą miały przeprowadzone przez 
pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Kłobucku przesiewowe 
badania logopedyczne; 28 stycznia (tj. piątek) – wśród dzieci 5-letnich 

 W miesiącu styczniu odbędą się Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka i tak, jak  
w ubiegłym roku będą to nagrania występów dzieci z poszczególnych grup, które zostaną 
następnie udostępnione w wersji on-line ukochanym babciom i dziadkom.   

 Dnia 27 stycznia 2022r. (tj. czwartek) w godz. 9:30 – 11:30 odbędzie się w naszym 
przedszkolu Bal Karnawałowy. Prosimy rodziców o przygotowanie przebrań dla swoich 
pociech (prosimy nie dawać żadnych niebezpiecznych przedmiotów, np. mieczy, noży itp.).  

 W dniach 14.02.2022r. – 27.02.2022r. w okresie ferii zimowych przedszkole pracuje 
normalnie w godz. 6:30 – 16:30. Nieobecności dzieci będą odliczone przy odpłatności za 
miesiąc marzec 2022 r.  

 Prosimy rodziców o przekazanie 1% podatku dochodowego w rozliczeniu za rok 2021 na rzecz 
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Fundacja Studencka „Młodzi – Młodym”, która 
przekaże zebrane pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych dla naszego przedszkola.  

 Serdecznie dziękujemy za dokonanie jednorazowej wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 50 
złotych. Prosimy pozostałych rodziców o regulowanie w/w wpłaty. 

Gazetka została zredagowana przez Sonię Gil i Annę Chrzanowską przy współpracy Jolanty Boreckiej 


