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I. To warto wiedzieć 
 

 

 

Zdrowe odżywianie dziecka w wieku 

przedszkolnym 
 

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju umysłowo-fizycznego i dlatego 

dzieciom potrzebne jest odpowiednio zbilansowane, urozmaicone pożywienie. Posiłki 

powinny być zaplanowane na podstawie produktów naturalnych.  Większość  produktów 

zawiera składniki odżywcze w różnych ilościach i proporcjach. Największą wartość 

odżywczą mają produkty wysokiej jakości oraz jak najmniej przetworzone. 

Co powinny jeść dzieci w przedszkolu. 

 jadłospisy dla dzieci powinny uwzględniać zasady zdrowego odżywiania, 

 wszystkie substancje odżywcze, w tym mikroelementy i witaminy, są najlepiej 

przyswajalne, jeśli ich źródło jest naturalne – unikajmy sztucznie syntetyzowanych 

dodatków, 

 nie ma produktu żywnościowego, który dostarczałby wszystkich składników 

pokarmowych w odpowiednich ilościach jednocześnie, 

 zgodnie z piramidą żywienia posiłki powinny zawierać produkty ze wszystkich grup: 

zbożowe, warzywa i owoce, produkty białkowe, cukry i tłuszcze, 

 w celu zapobiegania niedoborom wszystkie posiłki powinny być urozmaicone. 

Produkty zbożowe 

Produkty zbożowe stanowią główne źródło złożonych węglowodanów, które dostarczają 

organizmowi energii. Zboża to bogactwo składników mineralnych, są w nich: żelazo, miedź, 

magnez, cynk oraz potas i fosfor. Witaminy zawarte w zbożach to głównie: witamina E oraz 

witaminy z grupy B (kwas pantotenowy, kwas foliowy, niacyna, tiamina i ryboflawina). 

Nieoczyszczone zboża dostarczają również błonnika, który wspomaga trawienie i korzystnie 

wpływa na rozwój fizjologicznej flory jelit. Wartość odżywcza zbóż zależy od stopnia 

przemiału ziarna. W procesie tym usuwana jest zewnętrzna część ziarna, pozbawiając je 

substancji odżywczych. Produkty o wysokim przemiale, jak biała mąka i produkty z niej 

pochodne, drobne kasze, zawierają znacznie mniej witamin, składników mineralnych czy 

substancji czynnych jak enzymy niż produkty z pełnego przemiału. W diecie dzieci powinny 

się znaleźć produkty zbożowe o niewielkim stopniu przemiału odznaczające się wysoką 

zawartością witamin i składników mineralnych oraz błonnika pokarmowego. Produkty te w 

większości mają średni indeks glikemiczny, co oznacza, że cukier z nich uwalnia się do krwi 

stopniowo i utrzymuje się na stałym poziomie, dostarczając energię na stałym poziomie. Do 

produktów tych zaliczamy: 



 mąki razowe (np. orkiszowa, pszenna, żytnia, owsiana, gryczana,) oraz produkty z 

nich przygotowane: pieczywo, makarony, naleśniki, ciasta, pierogi, kluski 

 płatki naturalne czyste: owsiane, pszenne, jęczmienne, orkiszowe, gryczane 

 kasze i ryże pełne: kasza jaglana, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kasza orkiszowa, 

ryż brązowy, ryż dziki, amarantus, quinoa 

Owoce i warzywa 

Warzywa i owoce powinny pojawić się na talerzu pięć razy dziennie. To cenne źródła 

witamin oraz substancji takich jak kwas foliowy czy beta-karoteny. Zawierają także składniki 

mineralne, np. wapń, potas, magnez, sód. Owoce i warzywa zawierają błonnik pokarmowy, 

który posiada m.in. zdolność regulowania pracy przewodu pokarmowego, stężenia 

cholesterolu i glukozy we krwi. Większość warzyw i owoców zawiera wiele niezbędnej dla 

naszego organizmu wody, dzięki czemu są mało kaloryczne, co działa na korzyść profilaktyki 

otyłości. Powyższe zalety mają te owoce i warzywa pochodzące z rodzimych upraw, 

sezonowe, czyli które urosły i dojrzały w czasie określonym prawami natury. Najbardziej 

wartościowe owoce i warzywa pochodzą z upraw ekologicznych, dzięki czemu dzieci nie są 

narażone na niebezpieczne substancje chemiczne (pestycydy, sztuczne nawozy, środki 

przeciwgrzybicze…). Produkty naturalne odznaczają się lepszymi walorami smakowymi, 

więc dzieci chętniej po nie sięgają, odkrywając ich naturalną słodycz. W okresie jesienno-

zimowym jest ograniczona różnorodność owoców i warzyw, możemy wykorzystywać je 

ususzone czy też w formie przetworów, np. kompoty owocowe, kiszone produkty. Bardzo 

wartościowe są produkty strączkowe: fasole, groch, soczewica, ciecierzyca, soja, które 

zaliczane są do białkowych produktów roślinnych. Białko to jest łatwo przyswajalne przez 

organizm. 

Produkty białkowe 

Białko pełni w organizmie rolę przede wszystkim budulcową oraz 

informacyjną. Źródło białka w diecie dziecka to nie tylko mięso, mleko i przetwory mleczne, 

ale również ryby, jajka i warzywa strączkowe. Mleko i przetwory mleczne to powszechnie 

znane źródło wapnia, który jest budulcem kości i zębów. Biorąc pod uwagę coraz częstsze 

alergie na mleko i produkty mleczne, warto je urozmaicać o doskonałe źródło wapnia w 

postaci: migdałów, sezamu, suszonych owoców, np. moreli, czy orzechów. Mięso jest dobrym 

źródłem pełnowartościowego białka, a także witamin z grupy B i żelaza. Posiłki mięsne 

należy opierać na chudszych mięsach, unikając chowu masowego. Warto je zastąpić roślinami 

strączkowymi, jajami oraz rybami. Zaleca się spożycie 2-3 porcji ryby tygodniowo, która w 

porównaniu z mięsem ma więcej składników mineralnych. Ryby morskie mają wysoką 

zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, potrzebnych m.in. do 

prawidłowego rozwoju układu nerwowego, wzmacniania układu odpornościowego. Rośliny 

strączkowe są bogate w białko oraz węglowodany złożone, a także witaminy z grupy B i 

składniki mineralne: żelazo, fosfor i wapń. 

Cukry i tłuszcze 

Cukry i tłuszcze należą do grupy produktów wysokokalorycznych, dlatego należy ich 

używać w umiarkowanej ilości, stosując jako dodatek żywnościowy. Tłuszcze stanowią 

źródło energii, składnik budulcowy błon komórkowych, nośnik witamin A, D, E, K. Tłuszcze 

nasycone zwierzęce warto zamienić na tłuszcze roślinne wysokiej jakości w postaci olejów. 

Tłuszcze roślinne (oliwa z oliwek, oleje lniany i rzepakowy) to źródło nienasyconych kwasów 

http://dziecisawazne.pl/jak-radzic-sobie-z-alergia/
http://dziecisawazne.pl/jak-radzic-sobie-z-alergia/


tłuszczowych (NNKT). Doskonałymi źródłami NNKT są również nasiona i orzechy. W diecie 

dziecka powinny być powszechnie stosowane nasiona sezamu, słonecznika, siemienia 

lnianego, pestki dyni oraz różne orzechy. Charakteryzują się wysoką wartością odżywczą, 

m.in. są bogate w składniki mineralne. Cukier jako produkt wysoko przetworzony nie 

dostarcza żadnych niezbędnych składników odżywczych, wyłącznie kalorie. Nadmierne 

spożycie cukrów prostych może prowadzić do otyłości. Biały cukier stosowany do 

przygotowania deserów możemy zamienić na cukier trzcinowy, melasę lub syrop klonowy. 

Zdrowe przekąski 

Dieta dzieci powinna zawierać zdrowe przekąski: owoce świeże oraz suszone na 

słońcu. Bakalie (daktyle, rodzynki, morele, figi) to doskonałe źródło energii oraz składników 

mineralnych jak żelazo, wapń, magnez, fosfor. 

Dodatki do żywności 

Przygotowując posiłki dla dzieci, należy zwrócić uwagę na dodatki, które mają 

polepszać walory smakowe. Dzienna dawka soli nie powinna przekraczać 6 gramów, czyli 

jednej płaskiej łyżeczki od herbaty. Należy ograniczać nadmierne stosowanie soli. Walory 

smakowe potrawy możemy wzmocnić, używając naturalnych ziół, przypraw, które mają 

dodatkowe właściwości, m.in. ułatwiające trawienie, rozgrzewające i lecznicze. Kostki 

rosołowe, vegety, produkty zawierające sól i wzmacniacze smaku, np. glutaminian sodu, 

należy zamienić na zioła: tymianek, bazylię, oregano, kminek, majeranek, pieprz, czosnek, 

estragon. 

Napoje 

Niezbędna do funkcjonowania organizmu jest woda. W jadłospisach dzieci powinna 

być uwzględniona odpowiednia ilość napojów w postaci czystej wody, herbat ziołowych, 

owocowych, naturalnych kompotów. 

 

Opracowała Teresa Smolarek 

 

 

 

 

 



II. Tygodniowy jadłospis przedszkolaka 

Poniedziałek 

Śniadanie: Kanapki z chleba mieszanego  z pastą jajeczną i pastą twarogową ogórkową  

II Śniadanie: Owocowy shake:, kilka mrożonych malin, kilka wiśni z syropu, pół małego 

banana, łyżeczka płatków owsianych, 100-120 g jogurtu naturalnego.   

Obiad: Zupa krem z pomidorów i warzyw, pulpety z sosem koperkowym, ziemniaki z wody i 

surówka z marchwi i jabłek, szklanka słabego kompotu 

Podwieczorek: Miseczka kisielu 

Kolacja: Jajko na miękko, grahamka z masłem kubek kakao 

Wtorek 
Śniadanie: Płatki owsiane na mleku z rodzynkami słodzone miodem, herbata owocowa, pół 

grahamki z twarożkiem pomidorowym   

II Śniadanie: Budyń waniliowy, szklanka soku wyciśniętego z pomarańczy 

Obiad: Zupa serowo czosnkowa  , ziemniaki gotowane na parze, potrawka z indyka, 

gotowana na parze fasolka szparagowa, szklanka „cienkiego” kompotu 

Podwieczorek: Drożdżówka z serem, jabłko lub banan, herbata 

Kolacja: sałatka makaronowa 

Środa 

Śniadanie: Kanapki z pastą jajeczną i szynką, kilka łyżek serka wiejskiego, herbata owocowa 

II Śniadanie: Pieczone jabłko z cynamonem, kakao 

Obiad: Barszcz czerwony z tłuczonymi ziemniakami, makaron z sosem pomidorowym i 

pulpetami ( drobiowymi lub rybnymi), gotowana kapusta włoska,  lekko odsmażona na maśle. 

Podwieczorek: Chałka z masłem i dżemem niskosłodzonym, szklanka kompotu 

Kolacja: Tosty francuskie z dżemem i serkiem waniliowym, dziecięca latte ( czyli inka) 

Czwartek 

Śniadanie: Kasza manna na mleku z sokiem malinowym, mały tost z plastrem sera żółtego, 

herbata owocowa 

II Śniadanie: Duży banan, sucharki, szklanka herbaty 

Obiad: Zupa jarzynowa, naleśniki z nadzieniem jak do pierogów ruskich, surówka z 

pieczonych buraków z jogurtem cytryną i miodem 

Podwieczorek: Kisiel z owoców ( jabłek i śliwek) 

Kolacja: Sałatka z tuńczykiem  

 Piątek 

Śniadanie: Pełnoziarniste racuchy, kakao 

II Śniadanie: serek warzywny: gładki serek typu Philadelphia, 5 cm ogórka startego na tarce 

drobnej, łyżka kiełków buraka, 2 rzodkiewki starte na drobnej tarce, szczypta soli i pieprzu, 

kawałek razowca,  herbata z miodem 

Obiad: Zupa krem z brokuł, zapiekanka warzywna:  kompot. 

http://justinka.com/zupa-krem-pomidorow-wloszczyzny/
http://justinka.com/pulpety-indyka-sosie-koperkowym/
http://justinka.com/mini-drozdzowki-serek-do-odrywania/
http://justinka.com/racuchy-z-jablkiem-marchwia/


Podwieczorek: Galaretka z brzoskwiniami( w pucharkach układamy pokrojone brzoskwinie i 

zalewamy galaretką) 

Kolacja: Ryż zapiekany z jabłkami i budyniem    

Sobota 

Śniadanie: Kanapki z gotowaną szynką ( domową najlepiej), żółtym serem i ew. keczupem, 

kawa inka 

II Śniadanie: Zupa owocowa z makaronem orkiszowym 

Obiad: Zupa ogórkowa, naleśniki nadziewane warzywami i rybą:   kompot 

Podwieczorek: Bananowo - truskawkowy jogurt  

Kolacja: Smażona polenta z sosem beszamelowym chrzanowym, ciepłe mleko 

Niedziela 

Śniadanie: Omlet pełnoziarnisty, herbata malinowa 

II Śniadanie: Smażone banany   

Obiad: Rosół z makaronem, „Frytki” , kawałek kurczaka pieczonego, kapusta czerwona – 

ugotowana kapusta czerwona wymieszana z tartym jabłkiem oliwą z sokiem z cytryny i 

miodem/ brązowym cukrem, kompot. 

Podwieczorek: Lody z owocami 

Kolacja: Gotowane kiełbaski drobiowe, razowiec z masłem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://justinka.com/puszysty-omlet-pelnoziarnisty/


III.  Klub ciekawej książki 

 „Wiem, 

co je moje dziecko” 
 Mikołaj Spodaryk 

Elżbieta Gabrowska 

Poradnik dla rodziców, niań, dziadków, lekarzy! Pierwsza tak rzetelna, przystępna i 

praktyczna książka. Profesor Mikołaj Spodaryk i dietetyk Elżbieta Gabrowska dzielą się 

swoją wiedzą i doświadczeniem, a także skutecznie, rozważnie i nierzadko zabawnie 

rozprawiają się z powszechnymi mitami i wątpliwościami. Zastanawiasz się: 

  

 czy pozwalać dziecku jeść chipsy? 

 czy pizza na obiad to dobry pomysł? 

 czego jako rodzic powinieneś się bezwzględnie wystrzegać? 

  

Sięgnij po książkę „Wiem, co je moje dziecko”. Porcja przykładowych zestawów 

śniadaniowych czy obiadowych oraz praktycznych przepisów, sporządzonych przez 

doświadczonego dietetyka, pomoże nawet najbardziej zagubionemu rodzicowi mądrze karmić 

dzieci. 

 

 

 

 

http://czasdzieci.pl/pliki/ksiazka/ksiazki/ksiazka_1354_24baf.jpg
http://czasdzieci.pl/ksiazki/autor,888895-mikolaj_spodaryk.html
http://czasdzieci.pl/ksiazki/autor,883efe-elzbieta_gabrowska.html


IV.   Kalendarium wydarzeń przedszkolnych 

WRZESIEŃ  
-  Wycieczka do Woskrzenic na  „Święto  pieczonego ziemniaka” – grupa  III, IV, V. 

-  Wycieczka do Miejskiej Komendy Policji – zapoznanie z pracą policjantów odział III.  

-  Zajęcia otwarte dla rodziców „Jesienna przygoda  Kicusia” -  grupa III - Milena Beń  

-   Dzieci z oddziałów II, III, IV i V brały udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzatąnie świata”. 

- „Dzień przedszkolaka” -  wszystkie grupy wiekowe.  

-  „Dzień Chłopaka” – wszystkie grupy wiekowe.  
 

PAŹDZIERNIK  
- Spotkanie wszystkich grup z policjantem - pogadanka na temat  przestrzegania przez dzieci 

zasad bezpieczeństwa w domu, na drodze i w przedszkolu.  

-„ Poznajemy legendę  Białej Podlaskiej”  - zajęcia biblioteczne   przeprowadzone  przez 

pracownika biblioteki – grupa V 

 - Zajęcia otwarte dla rodziców „Cztery pory roku” – oddział III – Teresa Smolarek. 

-  Cykliczne spotkania biblioteczne -    gupa II,  III, IV, V. 

-  Wycieczka do Akademii Leśnej „Barwinek” w  leśnictwie  „Kłoda” w Zalutyniu – oddz. V. 

- W ramach realizowanego pilotażowego programu „ Biała Podlaska  w historii” dzieci z 

oddziału III wybrały się na wycieczkę po Białej Podlaskiej.   

- Dzieci z oddziału III, IV i V brały udział w konkursie plastycznym „Urodziny mojego 

miasta"  organizowanym  pod patronatem Prezydenta Dariusza Stefaniuka z okazji 490-lecia 

nadania praw miejskich Białej Podlaskiej. 

 
 

LISTOPAD 
-  Uroczystość „Święto Pluszowego Misia” – wszystkie grupy. 

- Wycieczka do biblioteki na „Urodziny Pluszowego Misia” – grupa IV. 

- „Pasowanie na przedszkolaka” - przedstawienie dla rodziców – grupa II. 

-  Część artystyczna w wykonaniu  dzieci z oddziału III, IV, V  z okazji Święta  

Niepodległości dla  rodziców i kolegów z młodszych grup. 

- Teatrzyk kukiełkowy „Dar rzeki Fly” – oddział I, II, III, IV, V   

- W ramach realizacji pilotażowego programu Urzędu Miasta „Biała Podlaska w historii” 

dzieci z oddziału V uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w Galerii Podlaskiej. 

-  Wycieczka do sklepu zoologicznego – grupa V. 

- Udział dzieci  w I Międzyprzedszkolnym Konkursie Polskiej Pieśni Patriotycznej pod 

honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej odbywającym się  w 

Przedszkolu Samorządowym Nr 6. 

- W ramach realizowanego programu „Podlasie – moja mała Ojczyzna” dzieci z oddziału IV 

wybrały się na wycieczkę po Białej Podlaskiej  

- Wycieczka na Cmentarz Parafialny – grupa IV. 

-  W ramach realizowanego programu „Podlasie –moja mała Ojczyzna”  dzieci z oddziału IV 

wybrały się do  Roskoszy do Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP    do 

"Wioski ginących zawodów”. 

- „Wymiatamy nasze strychy” - nauczyciele i dzieci z oddziału IV wykonały kącik 

regionalny.   



- „Żyj zdrowo i wesoło. Owocowy zawrót głowy” - studentki z PSW z kierunku Pielęgniarek  

przeprowadziły z dziećmi z oddziału III  zajęcia  o zdrowej żywności. 

-  „Kotyliony” – na warsztatach dzieci z oddziału III wspólnie z rodzicami wykonywały 

kotyliony. 

 - Dzieci z oddziału IV odwiedziły  Prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka oraz 

Wiceprezydentów Adama Chodzińskiego   i Michała Litwiniuka. 

 

GRUDZIEŃ  
-  „Pasowanie na przedszkolaka” przedstwienie dla rodziców - grupa I. 

-  Wyjazd   do  sali zabaw „Zameczek  ” – grupa IV. 

- „Ozdoby choinkowe” - na warsztatach dzieci z oddziału V wspólnie z rodzicami 

wykonywały  ozdoby choinkowe. 

-  Konkurs recytatorski w Osiedlowym Klubie Kultury Eureka „Wierszobranie” – grupa II,  

III, IV, V. 

- „ Poznajemy  tradycje Bożego Narodzenia ”  - zajęcia biblioteczne   przeprowadzone  przez 

pracownika biblioteki – grupa III i IV. 

- W ramach realizowanego programu „Podlasie –moja mała Ojczyzna”  dzieci z oddziału IV 

wybrały się na deptak by wspólnie z innymi kolegami ubierać choinkę. 

- „Spotkanie z Mikołajem”  – grupa II. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Coś dla przedszkolaka 
Połącz kropki a następnie ozdób rysunek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Połącz  w pary -taki sam wśród podobnych. 

 
 
 
 
 
 



MAMO, TATO, ZRÓB TO ZE MNĄ        

„PIERNICZKI” 

Potrzebne składniki: 

 5 ½ szklanki maki 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 4 łyżeczki zmielonego imbiru 

 4 łyżeczki cynamonu 

 1 łyżeczka zmielonych goździków 

 1 łyżeczka gałki muszkatołowej 

 1 kostka miękkiego masła (250g) 

 2 duże jajka 

 1 ½ szklanki miodu 

 do dekoracji pierniczków (dowolne z wymienionych składników): 

 lukier,  

 pisaki do dekoracji 

 roztopiona czekolada 

 bakalie 

 kolorowa posypka 

 

Przepis: 

1. wymieszaj mąkę z soda oczyszczoną, sola i resztą przypraw w misce, 

2. mikserem ubij masło i cukier na puszystą masę, 

3. stopniowo dodawaj do masy jajka i miód, 

4. zmniejsz prędkość obrotów miksera, 

5. dodawaj powoli mąkę wymieszaną z sodą oczyszczoną i przyprawami aż do połączenia 

składników, 

6. zawiń ciasto w folię i wstaw do lodówki na około godzinę, 

7. podziel ciasto na części i rozwałkuj je na stolnicy do grubości około ½ cm 

8. wytnij pierniczki przy pomocy foremek do ciastek 

9. piecz pierniczki w temp 180 stopni C przez około 10 min do lekkiego przyrumienienia, 

10. wyciągnij pierniczki z piekarnika i poczekaj aż ostygną, 

11. udekoruj pierniczki w dowolny sposób. 

 

         Smacznego! 

 



VI.  Czytamy z Mamą i Tatą 

 

 

 

 



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. 

 

 



 

 

 

KOCHANI RODZICE! 

 

Przed nami najpiękniejszy czas w roku... 

wspólne ubieranie choinki, 

 łamanie się opłatkiem,  

śpiewanie kolęd,  

a przede wszystkim  

spędzanie tego czasu w gronie najbliższych . 

Na te nadchodzące Święta chcemy życzyć Wszystkim 

radości, dużo uśmiechu na twarzy, wspaniałych prezentów,                       

a przede wszystkim 

zadowolenia ze wspólnie spędzonych chwil – 

Dyrekcja i pracownicy przedszkola. 
 


