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I.

To warto wiedzieć

„Logorytmika -wykorzystanie ćwiczeń muzycznoruchowych dla celów ćwiczenia aparatu mowy”
„Logorytmika jest to jedna z metod stosowana w postępowaniu
logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez
muzykę i łączonych z ruchami całego ciała.”
Logorytmika jest swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej.
Wykorzystuje bowiem możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchoworuchową i ruchową. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia
słowno-ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm. Naturalny i swobodny
ruch, będący obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń, umożliwia realizację
zajęć rytmicznych ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od poziomu ich intelektualnego,
ruchowego i muzycznego rozwoju.
Istnieje wiele zjawisk wspólnych dla muzyki i wypowiedzi: tempo, rytm,
wysokość dźwięku, akcentowanie i artykulacja.
„Śpiew wzmacnia aparat głosowy, rozwija klatkę piersiową, dotlenia organizm,
wyzwalając naturalną potrzebę ekspresji, wpływa dodatnio na system nerwowy.”
Teksty piosenek poszerzają wiadomości o świecie i otoczeniu, wzbogacają
doświadczenie, kształtują uczucia, rozwijają słownictwo dziecka. Stwarzają
możliwości prowadzenia ćwiczeń ortofonicznych kształtujących prawidłową wymowę
oraz właściwe akcentowanie słów.
Ruch jest naturalna potrzebą dziecka, warunkuje jego prawidłowy rozwój
fizyczny i psychiczny. Ćwiczenia ruchowe dostarczają ustrojowi dziecka bodźca
rozwojowego, kształcą naturalne czynności ruchowe, rozwijają aparat mięśnioworuchowy. Zabawy i ćwiczenia ruchowe wyrabiają ponadto prawidłową postawę,
estetykę ruchów, kształcą koordynację ruchową, uczą „ekonomii” ruchowej. Przede
wszystkim jednak zabawy muzyczno-ruchowe kształcąc ruchy całego ciała
(makroruchy) ,wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mownych (mikroruchy)
gdyż ułatwiają ich ćwiczenie. Ruch przy muzyce będąc źródłem radości, odprężenia,
wyładowania nagromadzonej energii jest znanym i docenianym przez lekarzy i
psychologów środkiem terapeutycznym.
Konieczność reagowania na różne bodźce dźwiękowe, ucząc słyszenia i
słuchania, rozwija dyspozycje typu intelektualnego: intensywność i podzielność
uwagi, procesy porównywania i analizy, szybkie reakcje na bodźce, sprawną pamięć,
wyobraźnię oraz gotowość twórczych rozwiązań.
Właśnie wyżej wymienione ogólnorozwojowe właściwości ćwiczeń muzyczno
– ruchowych skłaniają do wykorzystywania ich w procesie terapeutycznym.
Celem zaś postępowania terapeutycznego jest:
 stymulacja rozwoju mowy,
 zapobieganie powstawania zaburzeń,
 wyrównywania opóźnień w rozwoju mowy.

Głównym zadaniem logorytmiki jest usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z
zaburzeniami mowy.
Wszystkie formy aktywności muzycznej powinny być ze sobą ściśle
zintegrowane. Zapewnia to pełniejsze i lepsze opanowanie materiału.
Śpiew
Mowa jest jednym z przejawów czynności ruchowych człowieka. Jednocześnie
jest zjawiskiem zbliżonym do muzycznego- ma swój rytm, melodię, frazę.
Podstawą, na której powinny opierać się zajęcia logorytmiczne jest piosenka.
Ponad to materiał muzyczny piosenki ułatwia korelację ćwiczeń logopedycznych z
muzycznymi. Wykorzystuje się go również do przeprowadzenia ćwiczeń
uwrażliwiających na różne elementy muzyki. Elementy, które mogą być jednocześnie
sygnałami do realizacji ćwiczeń logopedycznych.
Swoją treścią słowną piosenka przemawia do wyobraźni dziecka, pobudza
zainteresowanie i uwagę. Literacka strona piosenki rozwija dziecięce słownictwo,
stwarza możliwość prowadzenia ćwiczeń ortofonicznych (oddechowych, fonacyjnych,
usprawniających narządy mowy).
Śpiew wpływa pozytywnie na fizyczny rozwój dziecka: wzmacnia aparat
głosowy, rozwija klatkę piersiową, dotlenia organizm, wyzwalając naturalną potrzebę
ekspresji wpływa dodatnio na system nerwowy.
Walory terapeutyczne śpiewu w odniesieniu do dzieci z zaburzoną mową,
wadami wymowy i jąkających się są niewątpliwe. Wydłużanie sylab w śpiewie
umożliwia dokładniejsze ukształtowanie samogłosek. Rytm i tempo piosenki
przyczyniają się do płynnej wymowy tekstu. Śpiewanie piosenek wpływa na
pogłębianie oddechu, aktywniejsze działanie przepony oraz wzmocnienie narządu
głosowego.
Treść piosenek rozwija wyobraźnię dziecka, wzbogaca jego słownictwo, a
piosenki ze specjalnie dobranym tekstem ortofonicznym w sposób spontaniczny
wpływają korzystnie na wymowę. Piosenka ortofoniczna stanowi materiał na
podstawie którego wdrażamy dziecko do prawidłowej wymowy głosek. Piosenki te
muszą posiadać nieco inne walory. Powinny mieć łatwy i melodyjny tekst muzyczny
ze względu na to, iż tekst słowny sprawia dziecku trudności artykulacyjne.
Ruchy przy muzyce
Ruch należy do naturalnych potrzeb dziecka, warunkujących jego prawidłowy
rozwój fizyczny i psychiczny. Ruch przy muzyce stanowi doskonałe ćwiczenie
słuchowo- ruchowe. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania koordynacji
słuchowo- ruchowej jest gotowość do percepcji zróżnicowanych bodźców
muzycznych. Nadrzędnym zaś celem ćwiczeń słuchowo- ruchowych jest takie
wykształcenie u dzieci wrażliwości słuchowej, która pozwala na odbiór poprawnego
wzorca np. podawanego przez logopedę, a także wykształcenie umiejętności
dokonywania samokontroli słuchowej koniecznej w czasie mówienia.
Ćwiczenia rytmiczne to ważna grupa ćwiczeń logorytmicznych kształcących
poczucie rytmu. Prawidłowo wykonane przez dziecko ćwiczenie rytmiczne jest
wynikiem prawidłowo rozwijającej się koordynacji słuchowo- ruchowej. Dzieci
mające problemy percepcyjne lub ruchowe nie potrafią precyzyjnie odtworzyć

podanego rytmu. U dzieci z zaburzeniami mowy często mamy do czynienia z
zakłóconą rytmiką wypowiedzi. Ćwiczenia rytmiczne realizowane przy muzyce
uwrażliwiają dzieci na zróżnicowane struktury czasowe przebiegów rytmicznych
muzyki i zwiększają wydolność rytmiczno-ruchową aparatu mięśniowo-ruchowego
dziecka. Tym samym usprawniają aparat ruchowy mowy. Rytmizowana mowa w
formie ćwiczeń logorytmicznych ćwiczy pamięć ogólną i muzyczną, aparat mowy,
poczucie rytmu, poczucie metrum, tempa i dynamiki.
Cele logorytmiki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usprawnienie oddechu
Wykształcenie prawidłowej fonacji
Usprawnienie narządów mowy
Kształcenie słuchu fonematycznego
Kształcenie pamięci muzycznej
Kształcenie poczucia rytmu, tempa oraz metrum
Kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, ciszę.
Kształcenie umiejętności percypowania i odtwarzania ruchem tempa, rytmu,
akcentacji i ekspresji w muzyce i wypowiedzi słownej.
9. Usprawnienie tkz. dużej motoryki
10. Rozwój intelektualny
11. Rozwój społeczny
Do celów terapeutycznych ćwiczenia muzyczno – ruchowe podporządkowane
są celom logopedii korekcyjnej. Problem umuzykalnienia ustąpił miejsca
właściwościom korekcyjnym ćwiczeń. Tak więc zadaniem logorytmiki jest optymalne
usprawnianie mowy oraz stymulowania jej rozwoju.
Zajęcia logorytmiczne powinny obejmować:
 ćwiczenia oddechowe
 ćwiczenia głosowe: fonacyjne, emisyjne, intonacyjne
 ćwiczenia usprawniające tzw. małą motorykę (tj. narządy mowy)
 ćwiczenia usprawniające tzw. dużą motorykę
 ćwiczenia słuchowe
 śpiew
 ruchy przy muzyce
 odtwarzanie i tworzenie muzyki
 grę na instrumentach perkusyjnych
Ćwiczenia oddechowe
Aby ćwiczenia oddechowe spełniały swój cel należy je przeprowadzać w
przewietrzonej sali w formie zabawy. Rozpoczynamy od ćwiczeń najłatwiejszych w
czasie wykonywania, których wykorzystujemy jedynie aparat oddechowy,
przechodząc stopniowo do nieco trudniejszych, połączonych z poruszaniem rąk, nóg i
całego tułowia, a także wypowiadaniem głosek.

Rodzaje ćwiczeń oddechowych
Ćwiczenia oddechowe mobilizujące wyłącznie aparat oddechowy
 wprawianie w ruch lekkich przedmiotów wiszących na nitce za pomocą
dmuchania
 puszczanie baniek mydlanych
 zdmuchiwanie mlecza
 chuchanie w zamarzniętą szybę
 gwizdanie na jednym wydechu
 gaszenie świecy z różnej odległości
 gwizdanie rytmów, itp.
Ćwiczenia oddechowe połączone z ruchami rąk i tułowia
 zwijanie się w kłębek – wydech, rozwijanie się aż do pozycji stającej z rękami
do góry – wdech
 wykonanie wdechu z jednoczesnym wzniesieniem rąk bokiem do góry, a
następnie wolne opuszczenie rąk, wydychając powoli powietrze
Ćwiczenia oddechowe z jednoczesnym wypowiadaniem głosek
 wypuszczanie pary z lokomotywy: f-f-f-f-, sz-sz-sz,
 brzęczenie pszczół, bąków, itp.: bzzzzz,
 syczenie węża: ssssssssss. Itp.
Ćwiczenia na rozruszanie przepony
 śmiech: wesoły, beztroski, cichy
 śmiech: mężczyzny, kobiety, chłopca, dziewczynki
 szczekanie psów
Opracowała Mariola Makaruk

II.

Klub ciekawej książki
„MIŚ GABRYŚ I PRZYJACIELE”Sylwia Chmiel

Na kartach opowiadań przedstawione są
przygody sympatycznego misia Gabrysia oraz
jego przyjaciół. Młody, ale już bardzo
samodzielny miś doświadcza tutaj radości i
smutków dziecinnego życia: beztrosko bawi się
z przyjaciółmi; odbywa swoje pierwsze podróże
na wieś i nad morze (dzięki czemu dowiaduje się
wielu nowych rzeczy o świecie); próbuje z
pomocą przyjaciół upiększyć swój pokoik; ale
też choruje i smuci się – bo nie wszystko układa
się po jego myśli. Bohaterowie opowiadań darzą
siebie prawdziwą, bezinteresowną przyjaźnią,
pomagają sobie nawzajem w różnych codziennych sytuacjach.
Swoją książkę Autorka adresuje do dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Opowiadania zawierają dużą liczbę ćwiczeń artykulacyjnych oraz
wyrazów dźwiękonaśladowczych, które doskonale ćwiczą cały aparat mowy:
oddychanie, fonację (głos), prozodię (melodię, akcent i rytm mowy), słuch
fonematyczny, sprawność i koordynację narządów mowy, artykulację.
Opowiadania czyta osoba dorosła o nienagannej dykcji, która stanowi dla dziecka
wzorzec. Każde zawarte w tekście ćwiczenie jest przez dziecko dokładnie powtarzane.
Dla urozmaicenia ćwiczeń do książki zostały dołączone dwie płyty CD z tekstem
czytanym przez Artura Pontka, aktora Teatru Polskiego w Warszawie.
Serdecznie polecamy 

III. List dziecka do rodziców!

Mamo, Tato, nie mów tak do mnie!
Kocham Was bardzo Mamo i Tato. Cieszę się każdą wspólnie spędzaną chwilą i doceniam to
co dla mnie robicie… choć możliwe, że nie zawsze umiem to okazać. Poza tym uwielbiam z
Wami rozmawiać. Są jednak takie słowa, które mnie bolą, sprawiają przykrość lub po prostu
przeszkadzają.
Kocham, kocham, kocham! Tak, ja też kocham, ale nie lubię jak powtarzasz to co kilka
minut. Jeśli chcesz mi coś wyznać, to patrz mi w oczy, a nie w telefon czy komputer! Przytul
mnie, pocałuj i powiedz, ale bez przesady… Czuję że to słowo traci na swojej wartości. Czuję
że powoli znaczy tyle co „cześć” lub „miłego dnia”.
To jednak nic w porównaniu z „nie kocham cię”. Jak tak można powiedzieć do osoby, dla
której jesteś najważniejsza? Nawet w nerwach, w stresie czy najtrudniejszej sytuacji… nie rób
mi tego! Nie pytaj też o to kogo kocham bardziej. Nie stawiaj mnie nigdy w takiej sytuacji.
Potrzebujesz się dowartościować? Nie rób tego moim kosztem!
Co jeszcze? Proszę, nie strasz mnie. Nie mów nigdy, że mnie ktoś zabierze lub porwie. Nie
opowiadaj o sąsiedzie czy policjancie, który mnie ukarze. Nie strasz też swoim odejściem.
Chcę czuć się bezpiecznie. To Twój obowiązek, to Ty masz o to zadbać! Nie strasz też tatą!
Mówisz „zobaczysz jak ojciec wróci”… a ja nie chcę się go bać! Przecież on jeszcze nigdy mi
nic nie zrobił! Chcę się cieszyć z jego powrotu do domu i wyczekiwać go w oknie razem z
Tobą.
Nigdy nie mów, że mnie wymienisz na inne dziecko. Chcę czuć się wartościowym
człowiekiem. Dlatego też nie umniejszaj… nie mów do mnie „głupek”. Nie chcę nigdy więcej
słyszeć „głupi ma zawsze szczęście”. Nawet w żartach!
Nie powtarzaj ciągle tego jak mam się odzywać i co mówić. Zamiast tego daj mi dobry
przykład! Jeśli zobaczę, że Ty komuś dziękujesz lub umiesz przeprosić, to też tak zrobię!
Jesteś dla mnie wzorem!
Nie porównuj mnie ciągle do innych dzieci. Nie będę bawić się tak jak Ola, nie zjem tego co
Jaś i nie będę jak starszy brat! Gdy czuję się niekomfortowo lub się wstydzę to nie naciskaj.
Nie mów „dzikus” i „odmieniec”. Daj mi poczuć się lepiej. Daj mi czas i pozwól zachować
dystans, którego potrzebuję.
Nie mów, że ja „zawsze” coś robię, albo „nigdy” nie zrobię czegoś innego. Nie mów o mnie
„bałaganiarz” czy „niejadek”. To zostaje w mojej głowie. Przyjmuję wtedy do wiadomości, że
właśnie taki jestem…
Kocham Cię i chcę być kochanym dzieckiem. Szanuj mnie, a ja szanować będę nie tylko
Ciebie, ale też innych ludzi. To zostaje na zawsze, bo Ty jesteś moim najważniejszym
nauczycielem.

Zdarza Ci się mówić któreś z tych rzeczy? Czy może uważasz, że przecież nikt tak nie robi?
Wszystkie z powyższych słyszałam nieraz, a często bywa jeszcze gorzej…
Niektórzy rodzice myślą, że tylko fizycznie mogą sprawić dziecku ból. Słowo nieraz może
zadać więcej bólu niż czyn – pamiętaj o tym.
W natłoku codziennych obowiązków, stresów i braku czasu, zdarza się każdemu popełniać
błędy. Ważne jednak, aby umieć je dostrzegać i eliminować!

IV. Kalendarium wydarzeń przedszkolnych
WRZESIEŃ






Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - wszystkie grupy wiekowe.
Dzień Chłopaka – wszystkie grupy wiekowe.
Udział uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w akcji „Dzień głośnego czytania” –
grupa III,IV, V.
Udział dzieci na spektaklu muzycznym „Duduś” w Państwowej Szkole Wyższej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – grupa III, V.
Wycieczka do PEC –u „Dni otwarte ciepłowni” – grupa III, IV, V.

PAŹDZIERNIK
 Cykliczne spotkania biblioteczne - gupa III, IV, V.
 Wycieczka do Siedlec do teatru na spektakl muzyczny „Duszek Śmieciuszek” – grupa














IV, V.
Wycieczka do sklepu warzywno – owocowego – grupa V.
Wycieczka do przychodni zdrowia – grupa III, IV.
Spotkanie z funkconariuszem policji – grupa I, II.
Spotkanie z pracownikiem Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”
w Janowie Podlaskim – grupa I, II.
„Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia” – grupa III.
„Święto książkowego misia” w Bibliotece „Barwna” – grupa III, IV.
Wspólnie z dziećmi zorganizowanie jesiennego kącika przyrody grupa I, II, III, IV, V.
Zajęcia multimedialne w mobilnym Planetarium – dzieci z oddziału III, IV, V.
Pasowanie na przedszkolaka – grupa II.
Międzynarodowy Dzień Kundelka i Origami – grupa I.
Dzień drzewa – grupa I.
Międzynarodowy Dzień Dziewczynek – grupa I.

LISTOPAD
 Część artystyczną w wykonaniu

dzieci z oddziału
Niepodległości dla kolegów z młodszych grup.
 Pasowanie na przedszkolaka – grupa I.
 „Święto Pluszowego Misia” – wszystkie grupy.

IV, V

z okazji Święta

 Udział dzieci w III Międzyprzedszkolnym Konkursie Polskiej Pieśni Patriotycznej
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej odbywającym się w
Przedszkolu Samorządowym Nr 6 – grupa III, IV, V.
 Udział dzieci w Konkursie Pieśni Patriotycznej organizowanym przez Społeczne
przedszkole pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta – grupa II, III, IV, V.



„Światowy Dzień Praw Dziecka” – przeprowadzenie zajęć i zabaw we wszystkich
grupach wiekowych.
 Cykliczne spotkania biblioteczne - gupa I, II, III, IV, V.
 Zajęcia w Galerii Podlaskiej – grupa III, IV
 Wycieczka do Multicentrum - grupa IV.
 Wycieczka do Biblioteki „Barwna” na zajęcia z okazji „Święta Pluszowego Misia” –
grupa IV

GRUDZIEŃ








Udział dzieci z grupy V w Ogólnopolskiej akcji „Kartka dla Polaka” – edycja
bożonarodzeniowa.
Konkurs recytatorski w Osiedlowym Klubie Kultury Eureka „Wierszobranie” – grupa
II, III, IV, V.
Udział dzieci z oddziału IV, V w koncercie muzycznym w wykonaniu uczniów z
Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej.
Udział dzieci z oddziału IV, V w przedstawieniu pt. „O prawdziwym Mikołaju”
przygotownym przez uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 9.
Spotkanie z Mikołajem, wręczenie prezentów – wszystkie grupy.
Warsztaty bożonarodzeniowe z udziałem dzieci i rodziców – grupa I, IV.
Spotkanie wigilijne dzieci z rodzicami, przedstawienia jasełkowe – grupa III, IV.

 Wspólnie z dziećmi zorganizowanie świąteczno – zimowego kącika - grupa I, II,


III, IV, V.
Udział dzieci z grupy V w grupowym konkursie plastycznym „Ozdoby choinkowe”.

 Wycieczka do Biblioteki „Barwna” na zajęcia pt. „W oczekiwaniu na Świętego
Mikołaja” – grupa V.
 Wycieczka do Muzeum Południowego Podlasia na zajęcia związane ze Świętami
Bożego Narodzenia - grupa III, IV.
 Cykliczne spotkania biblioteczne - grupa II, III, IV, V.
 Udział dzieci w
spektaklu
bożonarodzeniowym „Pierwsza gwiazdka”
organizowanym prze studentów Zakładu Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – grupa III, IV, V.

V.

Coś dla przedszkolaka
Znajdź 8 różnic

Świąteczne zagadki
1.W święta uroczyste, grudniowe.
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe.
Wisi kolorowa, okrągła i szklana,
od choinkowych lampek rozgrzana.
( bombka )
2.Gałązki zielone igiełkami usiane
ma to drzewko świąteczne,
przez dzieci kochane.
( choinka )
3.W święta grudniowe,
gdy cały dzień trzeba pościć,
bardzo smakuje ta ryba,
co mało ma ości.
( karp )
4.Pod choinką po wigilijnej kolacji,
z workiem na plecach wkracza do akcji.
Dzieciom rozdaje piękne prezenty,
zawsze jest miły i uśmiechnięty.
( Święty Mikołaj )
5.W centralnym miejscu stołu leży,
Między siankiem i stosem talerzy.
Wśród karpia, stroika i mazurka,
nim się dzielą tata, mama oraz córka.
( opłatek )
6.Długi sznurem choinkę oplatają
i ją pięknie oświetlają.
( lampki na choinkę )
7.Na samym wierzchołku ma ją choineczka.
To błyszcząca ...
( gwiazdeczka )
8.Co roku wyrusza w długą drogę.
Czerwoną ma czapę i długą białą brodę.
Wyraz twarzy uśmiechnięty.
Czy już wiecie, kto to taki to...
( Mikołaj Święty )
9.Co roku w grudniową noc,
wszystko ma czarodziejską moc.
Wtedy też Mikołaj Święty,
rozdaje dzieciom ...
( prezenty )

VI.

Czytamy z Mamą i Tatą

myć
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.
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się

Mój
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nie
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mamy gorzej, nam nikt sprzątnąć nie pomoże.

Sam pozbieram więc zabawki, żeby włożyć je do

.

bo

VII. Wkrótce Boże Narodzenie!
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia…
W różnych zakątkach świata w różny sposób obchodzone jest Boże
Narodzenie, ale wszędzie łączy je radość, życzliwość i wspólne spotkania.
W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie
pojawia się pierwsza gwiazda. Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole
nakrytym białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. W tym dniu wspomina się
wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie
spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste nakrycie. W
Wielkiej
Brytanii
wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo trudno tu
mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i " płonącego puddingu". Wieczorem w
Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć
je wypełnione prezentami. Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu.
Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń. Londyn jest ojczyzną pierwszych
kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley z Anglii zaprojektował pierwszą kartkę
świąteczną z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku".
W Niemczech "Boże Narodzenie" obejmuje trzy dni. W Wigilię w chrześcijańskich
rodzinach przed lub po uczestnictwie w Mszy Świętej zapala się świece na choince i wtedy
rozpoczyna się "gwiazdka" tzw. "Bescherung". Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie
rodziny obdarowują się wzajemnie prezentami.
We Francji świąteczną atmosferę
wyczuwa się już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Francuzi wręczają sobie
ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują prezenty. We Francji, w przeciwieństwie do
Polski, nie ma Wigilii. Francuzi biorą udział we mszy, a 25 grudnia siadają do wspólnego
obiadu. We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które w wigilijną
noc wkłada do bucików ustawionych przy kominku.
We współczesnej Rosji bardziej uroczyście, niż Boże Narodzenie, świętowana jest
noc z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynoszą Dziadek Mróz i
jego wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 7
stycznia.
Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych - choć raczej właściwie
należałoby użyć zwrotu święto - gdyż tradycyjna amerykańska rodzina nie obchodzi Wigilii, a
26 grudnia jest normalnym dniem pracy.

Drodzy Rodzice i kochane Dzieci!

Jest taki wyjątkowy wieczór w
roku, gdy wszyscy obecni gromadzą
się przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory,
wieczór, gdy łamiemy opłatek,
składamy życzenia.
To noc niepowtarzalna, magiczna
noc Bożego Narodzenia.
W tę jedyną i niepowtarzalną noc
życzymy wszystkim wielu głębokich
przeżyć, a także wiele szczęścia w
nadchodzącym Nowym Roku.
Dyrekcja i pracownicy przedszkola.

