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    Styczeń 2017
Szanowni Rodzice…
Niech Wam Nowy Rok przyniesie 
złotych monet całą kieszeń, złota i 
pieniędzy, by nie było w domu nędzy. 
Niech bogaty każdy będzie, 
niech dostatek gości wszędzie. 
Niech Nowy Rok pozbawiony będzie przykrości, 
a składa się jedynie z sukcesów i szczęśliwych chwil.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

  i pracownicy Przedszkola nr 2 w Mogilnie  

„Nowy Rok”
O północy w każdym domu,

Jak zwyczaje nakazują.
Stary rok żegnają wszyscy,

A nowego oczekują.
Już petardy odpalają
I muzyka głośno gra.

Już życzenia swe składają,
Życząc wciąż dobrego dnia.
Nowy Rok przychodzi nocą,

Idzie zawsze równym krokiem.
My corocznie go witamy
I tak mija rok za rokiem.

Każdy z nas jest o rok starszy,
O rok starsze są wspomnienia.

I natura o rok starsza,
O rok starsza nasza Ziemia.

[Autor: Jolanta Wybieralska]



  

Styczeń – Święto Babci i 
Dziadka

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni są takie dwa
dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to 

święto naszych kochanych babć i dziadków. 21 stycznia świętujemy Dzień Babci a zaraz
po nim, 22 stycznia Dzień Dziadka. 

Babcia to ukochana osoba, która potrafi nas zrozumieć, przytuli, jeśli mamy kłopoty, 
i wytłumaczy, że nie ma się czym martwić. Babcia nigdy się nie gniewa, nawet gdy coś 

porządnie przeskrobiemy. To ona wciska w małą rączkę, to co najsmaczniejsze, ona 
potrafi najlepiej wysłuchać cierpliwie zwierzeń i marzeń rodzących się w małych 

główkach. To Babcia najskuteczniej ukoi łzy.
Dziadziuś także daje nam swoją miłość. Jesteśmy zasłuchani, kiedy zaczyna snuć 
opowieści o dawnych latach. Cieszymy się, gdy uczy nas, jak postępować w życiu. 

Zawsze cieszy się z naszych sukcesów i pomaga, gdy coś nam się nie udaje.
Drodzy Rodzice! Pamiętajmy, iż to Wasz wzorzec ma największy wpływ na 

kształtowanie dziecka ma w procesie wychowawczym. Zachowania dziecka jest 
odzwierciedleniem tego, co zauważy u swoich rodziców. Dlatego postarajmy się dać 
przykład naszym pociechom i pokażmy jak należy uczcić pamięć naszych kochanych 

dziadków w ich wyjątkowym dniu!

„Babcia to są miłe ręce,
Książka, herbatka słodka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence,
Suknia dla lalki i szarlotka.
Babcia to bajka, której nie znamy.
Pudełeczka, perfumy, włóczka,
Babcia to mama mojej mamy,
A ja jestem jej wnuczka.”

„Mój dziadek wie prawie wszystko. 
Umie gwizdać jak kos, 
ma duże okulary 
i długi siwy wąs. 
Potrafi z kawałka drewna 
wystrugać lalkę i psa. 
Jak piękna książka dla dzieci 
- dziadek sto bajek zna. 
Gdy jestem już trochę śpiąca, 
a w domu cisza i mrok – 
bierze mnie na kolana 
i mruczy jak duży kot.”



  

DEKALOG MĄDREGO 
RODZICA

Pamiętaj, że czas poświęcony dziecku oraz autentyczne zainteresowanie jego sprawami są o 
wiele cenniejsze od drogiej zabawki, ubrania czy najbardziej atrakcyjnego prezentu. 

NIE SKRACAJ OKRESU DZIECIŃSTWA przez ograniczanie dziecku czasu na zabawę, 
spotkania z kolegami, odpoczynek. To sprzyja zdrowiu i uspokaja psychikę. Zajęcia 
dodatkowe planuj tak, by nie przeciążać dziecka nadmiarem obowiązków. 

DOSTRZEŻ I POCHWAL każdy oryginalny pomysł dziecka – to je zachęci do twórczej 
pracy. Krytykuj oszczędnie i zasłużenie. Unikaj porównywania do innych dzieci.

STARAJ SIĘ JE UCZYĆ DOBRYCH, BEZKONFLIKTOWYCH RELACJI z 
rówieśnikami i osobami dorosłymi, pokazuj mu przykłady takich zachowań. Tłumacz, 
dlaczego tak właśnie należy się zachować. 

OKAZUJ MU, ŻE Z OPTYMIZMEM PATRZYSZ NA JEGO PRZYSZŁOŚĆ, zapewnij, 
że może zawsze na ciebie liczyć. Będzie czuło twoje psychiczne wsparcie i chętniej usłucha 
ewentualnych rad.

NIE NISZCZ INDYWIDUALNOŚCI SWOJEGO DZIECKA, musisz zrozumieć, że jest 
ono odrębnym człowiekiem. Nie obarczaj go swoimi niezrealizowanymi marzeniami. To tylko 
tobie się wydaje, że wiesz lepiej, czego pragnie twoje dziecko. Zamiast zniechęcać je do 
realizowania własnych pragnień i planów, doradzaj, jak je urzeczywistnić i staraj się mu w tym 
pomóc.

UCZ DZIECKO, że nie zawsze musi być górą w kontaktach z innymi ludźmi. Wytłumacz, że 
lepiej być skutecznym, niż mieć przewagę.

NIE WYRĘCZAJ GO WE WSZYSTKIM, musi doświadczyć na własnej skórze swoich 
wyborów i ich konsekwencji, nawet jeśli czasem są dla niego nieprzyjemne.

ZNIECHĘCAJ DO ŚLEPEGO ULEGANIA MODZIE, pokazuj, że prawdziwa 
atrakcyjność człowieka ma niewiele wspólnego z jego powierzchownością, a znacznie więcej 
ze sposobem bycia, kreatywnością, pogodą ducha, umiejętnością okazywania pozytywnych 
uczuć. 



  

Co to jest KARNAWAŁ???
Karnawał to przede wszystkim czas balów i zabaw. Jego rozpoczęcie oficjalnie 
następuje w dniu Trzech Króli czyli 6 stycznia, jednak wiele osób uważa za datę jego 
rozpoczęcia Nowy Rok. Koniec karnawału jest jednak o wiele bardziej jednoznaczny i 
wypada w Środę Popielcową. Sam karnawał ściśle kojarzy się jednak z szaleństwem 
noworocznym oraz z nadrabianiem strat w zabawach i balach, które wstrzymywał 
skutecznie okres adwentu. 

Karnawał to także nieodłączny element dzieciństwa. Już od grudnia dzieci żyją myślą o 
już niedługo mającym nastąpić balem. Zabawy karnawałowe goszczą z powodzeniem 
już w przedszkolach, a im wyżej w stopniu edukacji poprzez szkołę podstawową, 
gimnazjum i kończąc na szkołach ponad gimnazjalnych, te zabawy są coraz bardziej 
wystawne i ciekawe. Zwłaszcza dla młodszych dzieci jest wspaniała forma zabawy, 
ponieważ nie mają zbyt wiele okazji do tego rodzaju spędzenia czasu. Wiele konkursów 
i zajęć w czasie trwania tego balu to wspaniałe przeżycie dla naszych najmłodszych. 
Nieodłącznym elementem takich wydarzeń są odpowiednie stroje. Wokół tego istnieje 
prawdziwa otoczka tajemniczości i niecierpliwości. Dzieci starają się nie zdradzać przed 
swoimi rówieśnikami w co będą przebrane i w jaki sposób, a już na pewno nie zdradzają 
szczegółów swoich strojów karnawałowych. Młodzież bawi się już bardziej w 
tradycyjny sposób. Jeżeli nie obowiązuje konwencja balu przebierańców, zakłada się 
stroje wieczorowe, lub bardziej oficjalny strój. 

„Karnawał”

W karnawale, w 
karnawale

Zawsze idziemy na bale. 
Każde dziecko duże, małe
Lubi bale w karnawale. 

Można zmienić się w 
królewnę, 

W królewicza można też.
Są cyganki, wróżki, żabki,

Jest i batman, jest i jeż.



  

Angielski - kolory

   

Pokoloruj zgodnie z nazwą.



  

Z przedszkolnego menu
Zupa „KRUPNIK” - 10 porcji

Składniki:
- 0,25 kg marchwi
- 0,20 kg pietruszki
- 0,15 kg selera
- 0,10 kg por
- 1 kg ziemniaków
- 0,10 kg kaszy
- 7,5 g Vegetty
- sól, majeranek do smaku

Obieramy ziemniaki i kroimy w kostkę. Następnie przeprowadzamy 
obróbkę wstępną warzyw. Warzywa rozdrabniamy na tarczy jarzynowej. 
Do tak przygotowanego wywaru dodajemy kaszę i całość gotujemy do 
miękkości ziemniaków i kaszy. Na koniec wsypujemy majeranek i 
doprawiamy do smaku.

Kluski „KOPYTKA” - 10porcji

Składniki:
- 2 kg ziemniaków
- 2 jaja
- sól
- 0,5 kg mąki ziemniaczanej
- 0,2 kg mąki pszennej

Ziemniaki umyć, obrać i ugotować zalewając wrzącą wodą. Po 
ostudzeniu zemleć w maszynce. Do ziemniaków dodać przesianą mąkę 
pszenną i ziemniaczaną, wbić jaja, dodać sól i zagnieść. Z ciasta 
formować wałki o średnicy ok. 2 cm i kroić w ukośne kawałki. Kluski 
wrzucać do wrzącej wody i ugotować pod przykryciem – kiedy wypłyną, 
chwilę pogotować i wyciągać cedzakiem.



  

Pół godzinki dla rodzinki
Zimowo- karnawałowe zabawy z dziećmi 

Każda zabawa karnawałowa to m.in. konkurs na najciekawszy strój, tańce, słodki 
poczęstunek i mnóstwo zabaw i konkursów, które urozmaicają wspólnie spędzony czas. 
W niniejszym artykule podamy pomysły różnych grupowych aktywności, które zawsze 

się sprawdzają. 

1. Zabawy z balonami 
Taniec z balonem - bardzo znana zabawa, ale nie może jej zabraknąć na żadnej imprezie 
karnawałowej. Podczas tańca dzieci w parach mogą trzymać balon głowami, brzuchami, 
kolanami… Dużo jest przy tym śmiechu. Poza tym, można zabawę urozmaicić 
wprowadzając nagrody dla zwycięzców, którym nie spadnie balon na ziemię. 

2. Zabawy z cukierkami 
Bardzo ciekawą zabawą jest bitwa o cukierki. Zawiązujemy dzieciom oczy, a ich 

zadaniem jest (po kolei, aby sobie nawzajem nie przeszkadzały) znaleźć cukierki, które 
są rozłożone na środku pokoju. Dzieci muszą się tutaj wykazać opanowaniem oraz dobrą 

orientacją w przestrzeni, aby nie zgubić drogi. 
Lubianą zabawą karnawałową, która jest również tradycją

podczas wszystkich  zabaw Halloween jest jedzenie jabłek bez użycia rąk, które pływają 
w misce z wodą. W Polsce częściej używa się wersji, w której jabłka wiszą na 

sznurkach. Trudna zabawa, dlatego maluchom jabłka możemy czymś zastąpić (flipsy,
jabłka suszone, cukierki)  

3. Konkursy 
Na zabawach karnawałowych sprawdzają się proste zabawy i konkursy, które nie 
wymagają poznawania dużej ilości zasad, gdyż dzieci w emocjach mają mniejsze 

możliwości skupienia uwagi i skoncentrowania. Zabawy muszą być ciekawe, śmieszne i 
zawierać w sobie element rywalizacji. Stąd bardzo sprawdzają się konkursy takie jak: 

kalambury 
taniec na gazecie 

biegi z jajkiem na łyżeczce 
zagadki 



  

Kącik dla dzieci
Coś dla młodszego przedszkolaka...



  

… i coś dla starszego przedszkolaka!!!

Na podstawie wiersza namaluj na szybkach wzory jakie malował mróz. 
Użyj dowolnych kolorów kredek. 

„ Jak mróz szybki malował” L. Wiszniewski

Stał pan Mróz, malarz wielki, z farb miseczką i pędzelkiem i malował zamaszyście. 
Na pierwszej szybce – srebrne liście. 
Na drugiej szybce – hafty i koronki. 
Na trzeciej szybce – kwiat z ogonkiem. 
A na czwartej – śliczne gwiazdki, białe jak owieczki. 
Były to malowidła wesołe, zwabiły całe przedszkole. 
Dzieci tupały nóżkami po bruku i śmiały się do rozpuku. 

1. 2.

3. 4.
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