
  

               Świat 
                 Przedszkolaka 

                 GRUDZIEŃ 2016

                Szanowni Rodzice,
               Przekazujemy w Wasze ręce 

            pierwszy numer gazetki 
Przedszkola nr 2 w Mogilnie pod nazwą 

„Świat Przedszkolaka”. Pragniemy dzielić się z 
Wami różnymi wydarzeniami, informacjami i 

ciekawostkami z życia naszego przedszkola. W 
gazetce pojawią się propozycje zabaw na miłe 

spędzanie wolnego czasu. Mamy nadzieję, że nasz 
informator pomoże Wam w integracji z 

przedszkolem i znajdzie stałych czytelników.
Życzymy miłej lektury!



  

Pieczemy pierniki
Gdy kuchnia zaczyna pachnieć przyprawą do pierników to znak, że przyszły upragnione przez 
dzieci Święta Bożego Narodzenia. Wspólne robienie pierniczków to świetna zabawa dla dzieci 

jak i dla rodziców.

Pierniki Pani Zosi
Składniki:

1 kg cukru

2 litry maślanki

2 kostki margaryny

2 czubate łyżki prawdziwej kawy

½ szklanki wody

6 jaj (mogą być roztrzepane)

1 paczka cynamonu

1 paczka przyprawy do pierników

1 czubata łyżka zmielonych goździków

2 łyżki amoniaku

2 łyżki kakao

1 łyżeczka sody

ok. 2 kg mąki

Przygotowanie:Przygotowanie:

Cukier wygotować z maślanką do lekkiego brązu (z 

tego wychodzi taki miód). 2 kostki margaryny rozpuścić 

i wlać do zimnego miodu ugotowanego z cukru i 

maślanki. 2 czubate łyżki prawdziwej kawy sparzyć w 

½ szklance wody i wlać do miodu razem z fusami. 

Następnie dodać 6 roztrzepanych jaj, cynamon, 

przyprawę do pierników, zmielone goździki, amoniak, 

kakao, sodę i na koniec wsypać mąkę, aż ciasto będzie 

można rozwałkować.  

Piernik Benedykta

Składniki:

3 jajka

1 szklanka cukru pudru

3 szklanki mąki pszennej

20 dag miodu

1 szklanka kwaśnej śmietany

20 dag masła

1 łyżeczka sody

1 przyprawa do pierników

1 łyżeczka kakao

2 łyżeczki zimnej wody

bakalie

Przygotowanie:

Masło ucierać z cukrem, dodając po jednym 

żółtku, rozpuszczony miód, śmietanę, wodę, 

przyprawę, mąkę z sodą i bakalie. Na końcu 

dodać pianę z białek i lekko wymieszać.

Ciasto piec ok. 40 minut w temperaturze 170 

stopni.



  

 Coraz bliżej Święta, coraz bliżej Święta…

Wigilii przypisywano znaczenie symboliczne, wręcz magiczne. Za symboliczny uznawano sposób zachowania 
się przy stole, do wielu drobnych zdarzeń całego dnia przywiązywano wielką wagę – mogły bowiem 

zadecydować o pomyślności i zdrowiu w przyszłym roku. Wierzono, że nieposzanowanie świętego wieczoru 
może spowodować wszelkie nieszczęścia.

Jaka Wigilia – taki cały następny rok

Do tradycji wigilijnych należało:

          Dopilnowanie, aby do wieczerzy wigilijnej zasiadała parzysta liczba osób; nieparzysta wróżyć miała rychłą 
śmierć jednego z biesiadników.

    Wieczerza rozpoczynała się wspólną modlitwą i do końca miała charakter uroczysty      i poważny. Nikomu 
– oprócz gospodyni – nie wolno było wstawać od stołu (wróżyło to nieszczęście lub śmierć) ani rozmawiać 
(aby w ciągu roku nie było kłótni).

    Liczba postnych potraw wigilijnych powinna być nieparzysta: dawniej u chłopów było 5 do 7  potraw, 9 u 
szlachty, 11 lub 13 u arystokracji. Taka liczba potraw miała zapewnić urodzaj w następnym roku.

    Uważano, że należy skosztować wszystkich potraw wigilijnych, wówczas w ciągu roku nie zazna się głodu.

    Stół był nakryty śnieżnobiałym obrusem, ponieważ biel w symbolice chrześcijańskiej wyraża radość i 
symbolizuje prawdę, czystość i doskonałość. Pod obrusem układano siano lub słomę – jako symbol narodzin 
Pana Jezusa w stajence.

    Wiele obrzędów i wierzeń wigilijnych związanych jest ze zdrowiem. Wierzono, że kto w Wigilię kichnie, 
ten będzie zdrowy przez cały rok. Wiele potraw gotowano z rzepy,             z nadzieją, że uchroni to przed 
bólem zębów. Jabłka jedzone podczas wieczerzy miały zapobiegać bólowi gardła, a orzechy bólowi zębów.

    Pamiętano, aby przy wieczerzy mieć przy sobie pieniądze – wtedy będą przez cały rok. Myjąc się rano, 
wkładano do wody kilka srebrnych, a nawet złotych monet. Dotykano ich, aby być silnym jak kruszec, z 
którego monety zrobiono.

    Cały dzień spędzano w spokoju i wesoło, gdyż zapewniało to szczęście i pomyślność    w przyszłym roku.

    Należało uważać, aby w poranek wigilijny pierwszy do domu wszedł mężczyzna, a nie kobieta. Przyjście 
mężczyzny wróżyło na cały rok zdrowie, natomiast kobieta przynosiła choroby.



  

Świąteczne przygotowania

Okres świąteczny zazwyczaj daje w kość, ale może się też okazać wyjątkowy i magiczny! Wystarczy, że 
zaangażujesz swojego kilkulatka w przygotowania. Może nie wszystko pójdzie tak szybko jak zawsze, ale 
dasz dziecku niezapomniane wspomnienia na lata. A to prezent cenniejszy niż najdroższa nawet zabawka...

Zatem tydzień przed świętami zrób dziecku jego ulubiony deser (na zachętę) i uroczyście pasuj malucha na 
swojego Świątecznego Pomocnika. Nie zapomnij dodać, jak ważna i odpowiedzialna jest to rola. Niech 
maluch ma swoje obowiązki: rozplątanie choinkowych łańcuchów, zamiatanie igiełek spod choinki czy 
pilnowanie czasu pieczenia.

KOLOROWA CHOINKA - Podstawowym obowiązkiem Świątecznego Pomocnika jest ubranie choinki. 
Oczywiście z pomocą mamy i taty, ale najlepiej, jeśli się za bardzo nie wtrącają i wieszają bombki tak, jak 
im Asystent mówi. Rodzice mogą opowiadać świąteczne historie z własnego dzieciństwa, pokazywać 
ozdoby, które przetrwały lata. Kupując choinkowe świecidełka, wybierz kilka większych, 
niepowtarzalnych bombek czy aniołków i daj wszystkim członkom rodziny po jednej ozdobie. Niech 
każdy znajdzie dla niej specjalne miejsce na choince. Może przetrwają lata do czasu, gdy samo będzie 
miało dzieci? A z choinkowymi świecidełkami przetrwa wspomnienie tych świąt!

WŁASNE PIERNIKI - Twoje dziecko będzie zachwycone, jeśli zaprosisz je do wspólnego pieczenia. Jest 
przecież mnóstwo czynności, które może wykonać. Daj mu kawałek surowego ciasta i pozwól wyczarować 
ciasteczka własnego pomysłu. Niech będą w takim kształcie i takiej wielkości, w jakich dziecku się tylko 
zamarzą. To samo dotyczy lukrowania! Nawet jeżeli ciasteczka nie będą najładniejsze, to przede 
wszystkim liczy się dobra zabawa. Jeśli masz starsze dziecko, możesz zaproponować mu swoją pomoc 
przy jego własnym cieście, np. babce piaskowej. Zobaczysz, jak będzie pękało z dumy, gdy jego przysmak 
zajmie honorowe miejsce na stole. Takie ciasto czy ciasteczka to też świetny pomysł na prezent.

KARTKI DO ŚW. MIKOŁAJA - Nie ma świąt bez kolorowych pocztówek z prośbami do Świętego 
Mikołaja i z życzeniami dla rodziny, przyjaciół. Ale niech będą zrobione samodzielnie. Wystarczy kartka 
papieru złożona na pół i dużo fantazji! Jeśli jest taka potrzeba, pomóż dziecku w wypisaniu kartki. Ale pisz 
tylko to, co ci malec podyktuje. Potem wspólnie włóżcie gotowe kartki do kopert, które można dodatkowo 
ozdobić. I zanieście na pocztę, gdzie maluch samodzielnie wrzuci je do skrzynki.

PREZENTY - Przyjemnie je dostawać, ale warto, żeby twoje dziecko przekonało się, że równie fajnie jest 
je dawać! I nie chodzi o to, abyś kupowała w imieniu malucha rękawiczki dla tatusia! Co przedszkolak 
może dać w prezencie najbliższym. Wszystko, co potrafi sam zrobić! A możliwości jest mnóstwo. 



  

List do Św. Mikołaja – 
Świąteczny konkurs poetycki

Cele konkursu:

   Zachęcenie dzieci i rodziców do pisania i prezentowania własnej twórczości poetyckiej,

   Rozwijanie wrażliwości i inwencji twórczej dzieci.

Regulamin:

  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnich i ich rodziców. Forma poetycka – 
list napisany w formie wiersza, rymowanki, itp.

  Każdy list musi być opatrzony metryczką: imię, nazwisko, wiek, nazwa grupy

  Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

  Prace konkursu należy dostarczyć do wychowawców grup do dnia 16 grudnia 2016 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.12.2016 r.

  Koordynatorzy konkursu: mgr Beata Ciesielska

  



  

Świąteczna krzyżówka

1. Wigilijna zupa z buraków
2. Łamiemy się nim z rodziną
3. Ryba morska podawana na zaostrzenie apetytu
4. Zielona a na niej bombki
5. Małe pierożki z grzybami
6. Pojazd Mikołaja
7. Składamy je bliskim na Święta
8. Gdy sypie za oknem dodaje uroku Świętom
9. Błyszczy na niebie
10.Przeddzień Świąt zakończony uroczystą wieczerzą
11.Śpiewane przy świątecznym stole
12.Na nim sianko i dodatkowe okrycie
13.Ryba podawana tradycyjnie na wigilijnym stole

HASŁO:
IMIĘ I NAZWISKO: 
GRUPA: 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy wrzucać do puszki w holu przedszkola.



  

Christmas Words

Drodzy rodzice i dzieci !
W tym dniu radosnym, oczekiwanym, gdzie gasną spory, goją się rany 

życzymy zdrowia, życzymy miłości, niech mały Jezus w sercach zagości, 
szczerości duszy, zapachu ciasta, przyjaźni, która jak miłość wzrasta, 

kochanej twarzy, co rano budzi i wokół pełno życzliwych ludzi. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  
i Szczęśliwego Nowego 2017 Roku 

Życzą z całego serca                        
Pracownicy Przedszkola Nr 2 w Mogilnie



  

Kolorowanka dla dzieci
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