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W tym numerze:
• Adaptacja
• Zalety leżakowania w
przedszkolu
• Co w Przedszkolu piszczy?
• Pół godzinki dla rodzinki…
• „Mądragłówka”, czyli
odpoczynek z kredką…
• Sprawdzone i dobre

,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez
powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze
wszystkich sił - tego, czego pragnie."
Paulo Coelho
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Witamy serdecznie wszystkie dzieci i rodziców, a
szczególnie ciepłe przytulaski kierujemy do najmłodszych
przedszkolaków – „Biedroneczek”.
Początki bywają trudne, ale głowa do góry, będzie dobrze!
To właśnie z myślą o Was powstał ten wiersz.

MALUCHY
Ale hałas, ale krzyki w przedszkolu od rana.
Lamentują małe dzieci i wołają: - Mama!!!
Nie zostawiaj mnie mamusiu, ja nie chcę tu zostać
Chcę do domu wrócić z tobą, trochę dłużej pospać.
Nic mi się tu nie podoba i nie znam nikogo.
Obiecuję, będę grzeczny, tylko weź mnie z sobą!
- Nigdy mnie nie zostawiałaś, mamusiu kochana!
Dokąd idziesz? Ja chcę z tobą, nie będę tu sama!
Chciałam chodzić do przedszkola, chciałam się tu bawić,
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ale ty nie możesz przecież samej mnie zostawić!
Dobrze, już nie będę płakać, obiecałam tacie.
Po pracy przyjdziecie po mnie? Wiem, że mnie kochacie.
Nagle w sali, przez okienko, słońce zaświeciło
i zrobiło się weselej, wszystko się zmieniło.
Gdy wróciły mamy z pracy, trochę się zdziwiły,
że ich dzieci aż tak bardzo wcale nie tęskniły:
- Było śmiesznie, starsze dzieci udawały żaby,
potem wzięły nas za ręce, do wspólnej zabawy.
- Całkiem fajnie było mamo, bawiłem się z Krzysiem
Jutro przyjdę do przedszkola z ulubionym misiem.
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Wrzesień to czas ogromnego wyzwania dla dzieci
przedszkolnych i ich rodziców.
Adaptacja (przystosowanie) jest ważnym procesem w życiu
każdego przedszkolaka.
Dziecko stara się bowiem ograniczyć swoją zależność od rodziców i
nawiązać kontakt w innym środowisku – grupie rówieśników. Daj mu
więc tyle czasu, ile potrzebuje, aby osiągnąć ten istotny punkt
rozwoju każdego człowieka. Jak pomóc dziecku w pierwszych dniach
w przedszkolu?

Jak pomóc dziecku w pierwszych dniach w
przedszkolu?

Mamo, Tato…
1. Nastaw dziecko pozytywnie. Opowiadając dziecku o
przedszkolu, mów tylko pozytywnie, np.: W przedszkolu jest dużo
dzieci, które bawią się kolorowymi zabawkami.
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Jest tam bardzo wesoło i przyjemnie. Dobrze jest też
powiedzieć dziecku, kto będzie je zaprowadzał do przedszkola, a kto
odbierał.
Ważne, by zawsze trzymać się ustalonego porządku. Okazuj
radość z tego powodu, że dziecko idzie do przedszkola. Dziecko
doskonale potrafi rozpoznać Twoje wątpliwości i niepokoje. Jeśli
będziesz je okazywać w obecności dziecka, przekażesz mu własne
lęki.
2. Naucz dziecko samodzielności. Pierwsze dni pobytu dziecka w
przedszkolu to duży stres, który narasta w przypadku, gdy dziecko
jest mało samodzielne. Aby ten stres choć trochę zminimalizować,
należy wcześniej zadbać, by dziecko (na miarę swoich możliwości)
radziło sobie w takich sytuacjach, jak: Zgłaszanie potrzeb
fizjologicznych. Samoobsługa w toalecie. Ubieranie i rozbieranie się w
sali (szatni). Siedzenie podczas posiłku przy stole, trzymanie łyżki.
Samodzielne jedzenie.
3. Nie wprowadzaj atmosfery pośpiechu, tylko czule, ale
stanowczo pożegnaj się z dzieckiem. Nie jest wskazane
przyprowadzanie dziecka do przedszkola w ostatniej chwili, gdyż
pośpiech podczas rozbierania i zniecierpliwienie temu towarzyszące
wprowadzają dziecko w stan niepokoju i pobudzenia. Pożegnanie z
dzieckiem powinno być czułe, ale krótkie. Dobrze jest powiedzieć
dziecku: Przyjdę po ciebie po leżakowaniu… Jak zjesz podwieczorek,
będę na ciebie czekała w szatni. Bardzo ważne jest dotrzymywanie
słowa, ponieważ daje ono dzieciom poczucie bezpieczeństwa i
zarazem pewność, że rodzic przyjdzie.
4. Poświęć dziecku więcej czasu niż zwykle. Pierwsze dni pobytu
dziecka w przedszkolu to trudny okres dla rodziców i dzieci.
Trzymając dziecko na kolanach zapytaj: Co robiłaś dzisiaj w
przedszkolu? Jak ma na imię twój nowy kolega? Nie należy natomiast
zadawać pytań typu: Co dzisiaj jadłaś na obiad? Zjadłaś wszystko, co
pani nałożyła? Czy pani cię karmiła? Odpowiedzi na te pytania są
ważne, ale tylko dla rodziców, nie dla dziecka. Na te pytania rzetelnie
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odpowie nauczyciel. W rozmowie z dzieckiem należy położyć nacisk na
jego samopoczucie w przedszkolu, relacje z kolegami, podejmowane
zabawy oraz na zaradność życiową.
5. Nie obiecuj dziecku nagrody za to, że pójdzie do przedszkola.
6. Przyzwyczajaj dziecko do przedszkola stopniowo. Małe dzieci
szybko się męczą z powodu nadmiaru wrażeń i hałasu. Dlatego należy
je przyzwyczajać stopniowo wydłużając czas pobytu.
7. Odbieraj dziecko z przedszkola o ustalonej wspólnie porze.
Zawsze dotrzymuj słowa – dzięki temu dziecko będzie miało poczucie
bezpieczeństwa.
8. Nie porównuj zachowań dziecka z reakcjami kolegów z grupy
czy rodzeństwa. U każdego dziecka inaczej przebiega proces
adaptacji do przedszkola. Chwal dziecko za najmniejsze dokonania,
zarówno związane z życiem domowym jak i przedszkolnym.
9. Jeśli trudno jest Ci się rozstać z dzieckiem, przez pierwsze
dni poproś drugiego rodzica o przyprowadzanie dziecka do
przedszkola.
10. Nauczyciel zna twoje dziecko – rozmawiaj z nim i ufaj mu.
Dzieci po powrocie z przedszkola najczęściej opowiadają o różnych
wydarzeniach, które miały miejsce w przedszkolu. Porozmawiaj z
nauczycielką, jeżeli pewne fakty i zdarzenia budzą twoje wątpliwości,
wydają ci się niewiarygodne albo cię cieszą. Niektóre dzieci mają
wybujałą wyobraźnię i rozbudzoną fantazję. Dlatego weź poprawkę na
to, co dziecko opowiada.
TYLKO WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELKĄ, OPARTA NA
WZAJEMNYM ZAUFANIU, PRZYNIESIE OCZEKIWANE
REZULTATY.
(Na podstawie artykułu z miesięcznika „Bliżej przedszkola”)

7

Odpoczynek w ciągu dnia jest znaczącą kwestią dla
prawidłowego rozwoju dziecka. Gdy dziecko przychodzi na świat
przesypia większość dnia. Z czasem ilość snu znacznie się zmniejsza,
a dziecko dużą część dnia spędza na zabawach, co nie oznacza, że sen
przestaje być ważny i jest niepotrzebny.
Bardzo często zdarza się, iż rodzice są już zmęczeni ciągle
zmieniającym się rytmem snu swojego dziecka, dlatego decydują się
zlikwidować popołudniową drzemkę na rzecz szybszego zasypiania i
przesypania przez malucha pełnych nocy. Niestety organizm dziecka
potrzebuje snu i co za tym idzie odpoczynku w ciągu dnia
przynajmniej do piątego roku życia, a wydłużanie malcowi zabawy na
rzecz popołudniowej drzemki negatywnie wpływa na jego rozwój.
Odpowiednia ilość snu wpływa na prawidłowy rozwój dziecka, nie tylko
fizyczny ale także emocjonalny oraz społeczny, dlatego leżakowanie w
przedszkolu wiąże się dla dziecka z wieloma korzyściami. Dziecko
spędzając w przedszkolu większość dnia aktywnie spędza czas, dużo
bardziej intensywnie niż w domu. Dlatego leżakowanie daje
maluszkowi możliwość odpoczynku i nabrania sił. Dziecko, które ma
możliwość, aby na chwilę się położyć przestaje być marudne, gdyż sen
znacząco wpływa na regenerację jego sił.
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Znowu staje się gotowe do zabaw z rówieśnikami, nie jest płaczliwe i
rozdrażnione.
Pamiętajmy, iż zabawom w przedszkolu towarzyszy zwykle
hałas, gdyż nie sposób zapanować nad grupą maluszków, z których
każde ma inne zainteresowania. Jedynym minusem jest nie tyle
leżakowanie, co podejście niektórych rodziców którzy uniemożliwiają
dziecku drzemkę w domu, odzwyczajają od popołudniowego
odpoczynku i dlatego w przedszkolu opiekun grupy może mieć
trudności, aby przekonać dziecko do położenia się po obiedzie.
Zwykle, gdy dziecko obserwuje iż pozostali rówieśnicy grzecznie
kładą się spać samo również tak zrobi, jednakże czasami potrzebne
jest przeczytanie bajeczki czy zaśpiewanie kołysanki.
Leżakowanie w przedszkolu bardzo dobrze wpływa na dziecko.
Jego organizm może zregenerować się podczas snu, odpocząć od
zgiełku, hałasu i nadmiaru wrażeń. To również znaczący czas dla
układu nerwowego dziecka, który po drzemce znowu będzie gotowy do
pracy i zdobywania nowej wiedzy oraz doświadczeń ze zdwojoną siłą.
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„Każdy przedszkolak dobrze wie,

że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"
21.09.2020r. dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy i
udziału w konkursach. Przedszkolaki rzucały kółkami do celu, chodziły
z krążkiem na głowie, uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem
chusty animacyjnej oraz zmagały się z balonami, które na końcu
ozdobiły, zgodnie z własnymi pomysłami. Radość, śmiech i głośny
doping uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. Wszystkim
Przedszkolakom życzymy samych wspaniałych chwil oraz mnóstwo
uśmiechu. Dziękujemy za wspólną zabawę!
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Dnia 25 września dzieci z grupy „Sówki” były na Jarmarku
Michałowym -dorocznym festynie w centrum Białej Podlaskiej odbywającego się z okazji Dni Patrona Naszego Miasta -Michała
Archanioła. Podczas odwiedzania i oglądania straganów mogliśmy
poznać i porozmawiać z twórcami ludowymi -pisarzem, rzeźbiarzem,
koronczarką; obejrzeliśmy występ zespołu ludowego „Jutrzenka”
działającego przy GOK -u. Oprócz tego zobaczyliśmy -Ratusz, kościół
św. Anny ufundowany przez dawnych właścicieli Białej Podlaskiej Radziwiłłów, pomnik patrona miasta Michała Archanioła.
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest
29 września. W tym dniu, szczególnie dużo uwagi poświęcamy książkom
i głośnemu czytaniu.
Zachęcamy wszystkich rodziców do codziennego głośnego czytania dzieciom .

( ALBERT EINSTEIN )
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Grupa „Sówki” wyruszyła na spacer alejkami naszego osiedla w
poszukiwaniu jesieni. Jak myślicie -czy wyprawa była udana i znaleźli
jesień? Oczywiście !!!!
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Dnia 8 października dzieci z grupy „Sówki” były na wycieczce w
Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.
Na początku zwiedziły wioskę ginących zawodów, obejrzały pracownię
tkacza, stolarza, rymarza, kowala, kołodzieja.
Na końcu przeszły do pracowni piekarza i cukiernika, gdzie
uczestniczyły w warsztatach cukierniczych -samodzielnie wałkowały
ciasto i robiły rogaliki z marmoladą i jabłkami. Po upieczeniu sprawdziły
jak smakują 😊 Były wyśmienite!!! 😊
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Już po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji wspólnego
biegu pod hasłem „Biega nasza Polska cała” organizowanego
przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola”.
Jak przystało na prawdziwe zawody każdy
uczestnik otrzymał numer startowy. Bieg został
poprzedzony krótką rozgrzewką. Z wielkim zaangażowaniem
dzieci pokonały całą długość boiska, a co najważniejsze
wszyscy ukończyli swój bieg. Na mecie każdy
uczestnik otrzymał dyplom potwierdzający przynależność
do grona małych maratończyków.
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Dzień 5 listopada pozostanie na długo w pamięci dzieci z grupy
„Biedroneczki”. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna
przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość
rozpoczęła się od przedstawienia krótkiej części artystycznej, w
której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym
dowód, jak dużo już potrafią. Po części artystycznej, dzieci obiecały:
Jesteśmy przedszkolakami,
Zawsze chcemy być zuchami,
Bawić się, uczyć, grzecznie będziemy,
Tutaj wszystkim to ślubujemy.
Następnie Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania
każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego
wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz
ciekawą książkę. To był udany dzień.
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10 listopada w naszym przedszkolu
obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.
Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się w holu,
aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Nas –
Polaków dzień. Dumnie, w odświętnych galowych
strojach , przyjmując właściwą postawę „na
baczność”, odśpiewały hymn Polski „Mazurek
Dąbrowskiego”.
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25 listopada dzieci obchodziły Święto Pluszowego Misia.
W tym dniu bawiły się wesoło. Dzieci poznawały różne bajkowe misie,
kolorowały obrazki misia, bawiły się z chustą animacyjną oraz przy
muzyce …
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Pół godzinki dla r
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Dzień św. Mikołaja (inaczej Mikołajki) obchodzi się 6 grudnia –
wtedy przypadają imieniny Mikołaja i jest to w kalendarzu
katolickim dzień wspomnienia świętego, który był biskupem –
Mikołaja z Miry. To kolejna okazja – zaraz obok świąt Bożego
Narodzenia – do wręczania sobie prezentów i wizyty św. Mikołaja.
W naszym przedszkolu Mikołaj również zostawił wielki worek
prezentów dla każdego dziecka.
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Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w
roku, dlatego tradycją naszego przedszkola jest przygotowanie
i wystawienie w okresie przedświątecznym Jasełek.
Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany, ale my znaleźliśmy na to
inny sposób, aby zaprezentować nasze występy.
Dzieci w grupach wysławiały przedstawienie jasełkowe, które
wprowadziły całą społeczność przedszkolną w świąteczny i magiczny
czas. Świąteczny nastrój podkreślały niecodzienne stroje dzieci,
bożonarodzeniowa dekoracja sceny - stajenka z Józefem, Maryją
i Dzieciątkiem. Mali aktorzy z wielkim przejęciem wygłaszali swoje role
i z radością śpiewali kolędy i pastorałki.
Radosna i ciepła atmosfera świąteczna udzieliła się wszystkim.
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Zima to czas niekiedy bardzo mroźni, zatroszczmy się więc o
urozmaicenia zabaw w domu: -masażyki.
Jesienny masażyk
W deszczu sobie maszeruję,
ja się deszczem nie przejmuję.
(dwoma palcami obu rąk
idziemy po kręgosłupie od pasa do szyi),
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Gdy kałużę gdzieś zobaczę,
(obiema rękami „ rysujemy koła” na plecach
to z uśmiechem przez nią skaczę
(obiema rękami uderzamy rytmicznie
naśladując skoki)
A gdy usłyszę jak wiatr hula
(przesuwamy w prawo i w lewo całe dłonie
to się w szalik otulam).
Liście sobie obserwuję,
(rysujemy oburącz liście)
trochę przy tym podskakuję.
(uderzamy rytmicznie palcami o plecy)
Potem biegnę na podwórko,
(opuszkami palców obu rąk „ biegamy”
po plecach od dołu do góry)
by się trochę przyjrzeć chmurkom.
(rysujemy palcami kształt chmury)
Dla mnie jesień piękna jest
(otwieramy dłonie i rozcieramy całe plecy)
Nawet kiedy pada deszcz
(palcami obu rąk naśladujemy padające
Krople).
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Placek
Baba placek ugniatała, wyciskała, wałkowała
Raz na prawo, raz na lewo
Potem trochę w przód i w tył:
Żeby placek dobry był.
Cicho …cicho… placek rośnie
W ciepłym piecu u babuni.
A gdy będzie upieczony,
każdy brzuszek zadowoli.

Małpka mówi
Dziecko naśladuje ruchy rodzica, jeśli poprzedzi je słowami ,,Małpka mówi”.
Jeśli rodzic pokarze czynność bez wypowiadania tych słów, dziecku nie wolno się
ruszać np.: ,,małpka mówi: połóż rękę na głowie” – dziecko musi naśladować ten
ruch. ,,Opuść rękę na dół”- ręka musi zostać na swoim miejscu. Podczas tej
zabawy dziecko musi nie tylko zwracać baczną uwagę na to co mówi rodzic, ale
także wytężać swą wyobraźnię.
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,,Pierwszy dzień w przedszkolu”
- Misiu, ty śpiochu, wstawaj szybko, bo spóźnimy się do przedszkola!
- Do przedszkola? - zapytał zdziwiony Niebieski Miś i przetarł łapką zaspane
oczy. Przy jego łóżeczku krzątał się podekscytowany Zajączek: - Jak to,
zapomniałeś? Dziś nasz pierwszy dzień. Pośpiesz się, dzieci nas potrzebują.
Niebieski Miś rzeczywiście przypomniał sobie, jaki dziś ważny dzień i zrobiło mu
się trochę wstyd, że zaspał, kiedy dzielne przedszkolaki już dawno wstały.
Szybciutko ubrał się i wyszedł w towarzystwie Zajączka, który przez całą drogę
śpiewał wesoło:
Mały zając oraz Miś
do przedszkola idą dziś.
Kiedy śmiejąc się i podśpiewując weszli do sali, wszystkie dzieci już tam były. Ale
wcale nie było wesoło. Dzieci rozglądały się niepewnie dookoła, a niektóre cichutko
pochlipywały w kącikach. - No, macie dziś dużo pracy - powiedziała pani do Misia i
Zajączka. - Trzeba pocieszyć smutne dzieci.
Najsmutniejszy wydawał się Pawełek. Miś podreptał do niego i zawołał: - Witaj,
Pawełku. Czemu jesteś taki smutny? - Bo moja mama zostawiła mnie tu i poszła do
pracy - odpowiedział Pawełek. - Twoja mama wróci po Ciebie jak skończy
pracować - zapewnił Niebieski Miś. - A ty nie poznałeś jeszcze wszystkich dzieci i
nie obejrzałeś wszystkich zabawek. Masz naprawdę dużo zajęć na dziś. Ale
Pawełek wcale nie chciał poznawać dzieci ani zabawek. Chciał się tylko smucić i
czekać w kąciku na mamę. Niebieski Miś załamał łapki: - Co mam teraz zrobić?
Nagle przyszedł mu do głowy pewien pomysł: - Pawełku, a może posmuciłbyś się z
kimś do spółki? Zobacz, Ania siedzi zupełnie sama i też jest bardzo smutna.
Razem moglibyście smucić się jeszcze bardziej. Ten pomysł spodobał się
Pawełkowi, dlatego postanowił poznać Anię. Ale smucić się we dwoje wcale nie
jest tak łatwo.
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Trzeba przecież zapytać, jak ten ktoś ma na imię, gdzie pracuje jego mama, czy
ma siostrę lub brata, jaki kolor lubi najbardziej, czy umie policzyć do trzech i
wiele jeszcze innych pytań. W końcu robi się raźniej, a potem już całkiem wesoło.
Podchodzą inne dzieci, które znów trzeba pytać o różne rzeczy i czas mija
szybko. W dodatku pani cały czas wymyśla różne ciekawe zabawy i uczy fajnych
wierszyków i piosenek.
Pod koniec dnia Pawełek już nie był smutny. Chodził za łapkę z Niebieskim Misiem
i śpiewał wesoło:
Jestem sobie mały miś,
do przedszkola idę dziś.
Nawet nie zauważył, kiedy przyszła jego mama.
Usłyszała radosną piosenkę, pocałowała Pawełka i powiedziała: - Widzę, że już się
czegoś nauczyłeś i masz tu nowych przyjaciół. Jestem z ciebie bardzo dumna.
Pożegnaj się ze wszystkimi i chodźmy do domu. Mam dla Ciebie słodką
niespodziankę. Ta "słodka niespodzianka" przypomniała Niebieskiemu Misiowi, że
sam chętnie przekąsiłby trochę pysznej kaszki z miodem. Gdy tylko upewnił się,
że wszystkie dzieci wrócą tu jutro, pomachał im łapką na pożegnanie i zadowolony
udał się na podwieczorek.
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Trzy bałwanki
Na placu zabaw przed przedszkolem stały dwa bałwany. Jeden był duży,
drugi mały. Bałwan duży był ulepiony przez grupę Zuchów, przedszkolnych
starszaków. Bałwan mały był ulepiony przez grupę Smerfów, przedszkolnych
maluchów. Bałwany dobrze o tym wiedziały i często o to się spierały. Zresztą
posłuchajcie sami.
- Jesteś taki mały jak te Smerfy, co cię ze śnieżnych gałeczek ulepiły.
- Jestem mały, ale prawdziwy. Spójrz na mój nos, jest z marchewki, a nie z
suchego patyka, którego ci twoje Zuchy sprawiły.
- Lepiej uważaj, bo zapowiadali opady śniegu. Jak nadejdą, to pod białą pokrywą
Smerfy cię nie znajdą.
- Moje Smerfy codziennie mnie odwiedzają i piosenki mi śpiewają, ale twoich
Zuchów ostatnio nie widziałem wcale. Chyba cię nie widzą, mimo że jesteś taki
wielki.
- Ja ci dobrze radzę, weź się zapnij, bo inaczej resztki śniegu ci się wysypią i
pozostanie po tobie tylko wspomnienie.
- Wspomnienie po mnie zostanie dopiero wiosną, a i wtedy zostanę na obrazkach,
które Smerfy mi namalowały. A co z twoimi obrazkami? Jakoś żadnego nie
widziałem.
- Na co komu twoje obrazki, mały bałwanie. Chyba że są to karykatury, to
rozumiem, śmiechu będzie co niemiara.
- Dzieci, kiedy mnie widzą, to się uśmiechają, bo jestem ładny i mnie lubią. Za to,
jak ciebie zobaczą, to śnieżkami w ciebie rzucają.
- Rzucają we mnie śnieżkami i doskonale się bawią. Za to w ciebie mało kto trafi,
a poza tym boją się, że cię jedną śnieżką przewrócą.
W tym momencie bałwany spór przerwały. Na plac zabaw przyszły dzieci z
przedszkola. Nie były to jednak ani maluchy, ani starszaki. To przyszły dzieci z
grupy Promyczki, przedszkolnych średniaków. Dzieci widząc dwa bałwany
postanowiły ulepić trzeciego bałwana. Zabrały się z zapałem do pracy. Po chwili
bałwan był już gotowy. Był ani duży , ani mały. Dzieci ustawiły go pomiędzy
bałwanem dużym i małym. Teraz bałwany ustawione w kolejności od najmniejszego
do największego wyglądały jak trzej bracia. Jednak, gdy dzieci już poszły, bracia
wcale rodzinnych uprzejmości nie wykazywali. Bałwan średni niechętnie został
powitany przez dużego i małego bałwana.
- Chciałem zaznaczyć na wstępie, że ja tu jestem najważniejszy – rzekła bałwan
duży.
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- A ja chciałem zaznaczyć, że jestem najładniejszy - rzekł bałwan mały.
- Ja chciałem zaznaczyć, że jestem ….. - tutaj zastanowił się chwilę bałwan średni
– ja …, ja właściwie nie wiem jaki jestem.
- Czy to oznacza, że jesteś ….. taki nijaki? – zapytał bałwan duży.
- Nie jesteś mały, nie jesteś duży, czyli jaki jesteś? – zapytał bałwan mały.
- Chyba jestem taki jakiś średni - nieśmiało i skromnie odpowiedział bałwan
średni.
- Ha, ha, czyli jesteś mniejszy niż ja, czyli gorszy - zaśmiał się bałwan duży
- Ha, ha, czyli jesteś większy niż ja, czyli brzydszy - zaśmiał się bałwan mały
- Ha, ha, czyli jestem gorszy i brzydszy - zaśmiał się bałwan średni, nie do końca
zdawał chyba sobie sprawę ze słów jakie wypowiadał. Dzieci niedawno go ulepiły i
nie wszystko jeszcze rozumiał. Nie chciał jednak być nijakim bałwanem.
Bałwan mały i duży jeszcze głośniej zaczęły się śmiać ze średniego kolegi. Nie
często można bowiem spotkać kogoś, kto sam śmieje się z tego, że jest gorszy i
brzydszy od nas. Śmiechy nie trwały jednak długo. Bałwany musiały pozostać w
bezruchu, bo właśnie na plac znowu wybiegły dzieci z przedszkola. Dzieci nie
lepiły nowego bałwana. Wszystkie okrążyły średniego bałwana. Z dziećmi była pani
wychowawczyni. Miała w ręku aparat fotograficzny i gdy dzieci były ustawione
zrobiła im zdjęcie. Gdy na placu było znowu pusto małemu i dużemu bałwanowi
wcale nie było do śmiechu. Przeciwnie, były zazdrosne o to, że dzieci wybrały
średniego bałwana do pozowania do zdjęcia.
- Patrzcie go, taki skromny, a wszystkie dzieci zabrał dla siebie – obruszył się
bałwan duży.
- Patrzcie go, nieśmiały, a otoczył się wkoło dziećmi - obruszył się bałwan mały.
- Ale ja po prostu byłem tutaj, a dzieci same mnie wybrały. Może dlatego, że
byłem ani duży, ani mały. Może dlatego, że nie zajmowałem całego kadru w
aparacie, a może dlatego, że dzieci nie musiały kucać, by było mnie widać na
zdjęciu. A może dlatego, że po prostu byłem sobą, zwykłym śnieżnym bałwanem.
Od tej pory bałwanki nie dokuczały sobie. Stały grzecznie w szeregu od
najmniejszego do największego. I tylko czasami, gdy nikt nie widział, tak dla
zabawy obrzucały się śnieżkami, wymieniały się swoimi noskami, łaskotały się
rózgami. A wszystko dlatego, że były to trzy bardzo wesołe bałwanki. Mimo że
każdy bałwanek był inny, to każdy był ulepiony z tego samego śniegu i każdy
należał do tej samej bałwaniej rodziny.
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Odgadnij co kryje zakodowany obrazek
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Pokoloruj współrzędne na obrazku według kodu:
Ciemny brąz: E10, F10.
Zielony: F1, F2, D3, E3, G3, D4, E4, F4, G4, C5, D5, F5, H5, C6, E6, F6, G6, H6, B7, D7,
F7, I7, B8, C8, D8, F8, G8, H8, I8, A9, C9, E9, F9, G9, I9, J9.
Pomarańczowy: E7, G7, B9.
Czerwony: F3, E5, C7, H7.
Fioletowy: E2, G5, D6, E8, D9, H9.
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Co kojarzy ci się z zimą?
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Składniki:
▪ 100 g miękkiego masła

▪

2 i 1/4 szklanki mąki pszennej – u mnie tortowa
2 i 1/2 łyżki przyprawy do piernika

▪

1/3 szklanki cukru pudru

▪

1 jajko (polecam klasy L, u mnie dziś mniejsze więc dodałam ciut więcej miodu)

▪
▪

1/4 szklanki płynnego miodu
1 łyżeczka sody

▪

1 łyżeczka kawy zbożowej np. Inka (opcjonalnie)

▪

aromat pomarańczowy (opcjonalnie)

▪

Przygotowanie:
Do miski wlewamy miód (musi być płynny), wsypujemy mąkę, cukier puder, sodę,
przyprawę do piernika, kawę zbożową (można pominąć), wbijamy 1 jajko i dodajemy
z 3 krople aromatu (można pominąć). Na koniec dodajemy posiekane masło. Całość
zagniatamy tak długo, aż z ciasta da się uformować kule (w razie potrzeby można
dodać odrobinę miodu, jeśli ciasto źle się lepi lub podsypać rękę odrobiną mąki,
jeśli ciasto wyjdzie zbyt klejące).
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Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni (grzanie góra-dół, bez termoobiegu).
Stolnicę lub matę podsypujemy delikatnie mąką. Odrywamy kawek ciasta i
rozwałkowujemy na grubość od 3 mm do 5 mm (u mnie około 4 mm). wykrawamy
dowolne wzory.
Pierniczki układamy w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Pieczemy około 12 minut (czas pieczenia różny w zależności od grubości
pierniczków i piekarnika, pierniczki należy obserwować, spód powinien być lekko
zarumieniony).
Z podanych składników powinny nam wyjść dwie blaszki pierniczków (ilość
uzależniona od wielkości pierniczków jakie wykroimy). Upieczone pierniczki
odstawiamy do przestudzenia. Można je dowolnie udekorować.
Smacznego!

Składniki
•
•
•
•
•
•
•

800 g kapusty kiszonej
50 g suszonych borowików
1 marchewka
1 duża cebula
4 łyżki oleju roślinnego
1 łyżka mąki
sól, świeżo zmielony czarny pieprz, cukier do smaku
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Przygotowanie
•

•

•

•

•

•

Grzyby umyć pod bieżącą wodą, włożyć do rondelka, zalać 1
szklanką ciepłej, przegotowanej wody, moczyć przez kilka godzin
lub przez noc. Grzyby gotować w wodzie w której się moczyły,
przez około 20 minut. Odcedzić zachowując oddzielnie wywar i
grzyby. Większe grzyby pokroić na mniejsze kawałki.
Kapustę przepłukać na sitku pod bieżącą, chłodną wodą, odcisnąć
i posiekać, włożyć do garnka i zalać przecedzonym wywarem z
grzybów. Gotować początkowo w odkrytym garnku na większym
ogniu, następnie już pod przykryciem na małym, aż do miękkości
przez około 40 - 60 minut. W razie potrzeby dodać trochę wody.
Marchewkę obrać, umyć i zetrzeć na tarce o dużych oczkach.
Dodać do gotującej się kapusty na 10 minut przed końcem jej
gotowania.
Obrać i posiekać cebulę w drobną kosteczkę. Zeszklić na patelni
na 2 łyżkach oleju.
Na patelni rozgrzać pozostałe 2 łyżki oleju, dodać mąkę i
podgrzewać mieszając aż zrobi się jasnobrązowa zasmażka.
Cebulę, zasmażkę i grzyby dodać do ugotowanej kapusty,
wymieszać, zagotować. Doprawić solą, pieprzem i ewentualnie
cukrem. Zdjąć z ognia i jeśli kapustę będziemy podawać dopiero
w kolejnych dniach, najlepiej zamknąć ją jeszcze gorącą w słoiki.
Po ostudzeniu wstawić do lodówki. Kapusta dłużej postoi, jeśli
będzie przyrządzona bez zasmażki. Można ją dodać dopiero
przed samym podaniem.
Smacznego!

42

Tradycje świąt Bożego Narodzenia to nie tylko śpiewanie kolęd po Wigilii
czy strojenie choinki. Tradycje bożonarodzeniowe mogą różnić się między sobą w
zależności od regionu, ale te główne pozostają niezmienne, jak ubieranie choinki
czy 12 potraw na stole

Pod obrus wkładamy sianko na pamiątkę narodzin Jezusa w stajence.
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Najczęściej przygotowujemy ich 12, co symbolizuje liczbę apostołów oraz
miesięcy.

Na stole ustawiamy dodatkowe nakrycie, przeznaczone dla zbłąkanego wędrowca.
Pusty talerz to także wyraz pamięci o bliskich, którzy już odeszli i nie mogą
usiąść z nami przy wigilijnym stole.
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Śpiewanie kolęd to typowo polska tradycja świąt Bożego Narodzenia

Wróży miłość i szczęście na lata, a po świętach należy jemiołę zasuszyć i
przechować przez kolejny rok.
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Kolację powinna poprzedzić wspólna modlitwa przed Wigilią i odczytanie
fragmentu Ewangelii o narodzinach Jezusa (Łk 2,1–14).

Po modlitwie, na znak pojednania, miłości, przyjaźni i pokoju następuje dzielenie
się opłatkiem – świętym chlebem (skłóceni nie zasiadają razem do stołu).
Towarzyszy temu wzajemne składanie życzeń. Zwyczaj łamania się nim, jest
powtórzeniem dzielenia się chlebem podczas ostatniej wieczerzy.
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Tradycja ozdabiania drzewka jest równie stara, co sam zwyczaj jego
ścinania. Początkowo choinkę przystrajano w jabłka, aby przypominało rajskie
drzewo. Tradycyjnymi ozdobami są też te wykonane z papieru, słomy, ciastka,
pierniczki i orzechy. Każda ozdoba ma przypisaną jej tradycyjną symbolikę,
której współcześnie już nie jesteśmy świadomi. Ozdoby w kształcie gwiazd były
odwołaniem do Gwiazdy Betlejemskiej, która miała być błogosławieństwem dla
rodziny i wyznaczać właściwą drogę. Papierowy łańcuch oznacza węża kuszącego
Ewę i jest symbolem grzechu, a elementy słomiane nawiązują do ubogiej stajenki.
Ważne jest też światło, czyli lampki choinkowe, odwołujące się do Światłości
Świata, czyli narodzonego właśnie Chrystusa.
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