
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA 
          ZIMA - GRUDZIEŃ 2021R.  
              kwartalnik  

Drodzy Rodzice! 
Oddajemy w wasze ręce kolejny numer naszej przedszkolnej gazetki. 

Zamieszczamy przegląd wydarzeń w naszym przedszkolu, kilka słów o 
przygotowaniach do świąt oraz wiele innych ciekawych artykułów. 

Będzie świątecznie i magicznie. 
Zapraszamy do lektury! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowych, wesołych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia! 

Niech będą one okazją do zadumy, 
ale i radości z rodzinnego spotkania. 

Niech przyniosą wytchnienie 
od codziennych zmagań i trosk. 
Oby magia Bożego Narodzenia 

przetrwała w nas jak najdłużej! 
 

Życzą Dyrektor, Pracownicy i Dzieci 
MPS 1 w Mławie 

 

 



 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTAJMY DZIECIOM!  
„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce 

wzruszeniem... Książka wszystko potrafi.” -  Kornel Makuszyński 
Słowa Kornela Makuszyńskiego bardzo trafnie pokazują ile możliwości daje nam obcowanie z literaturą. 
Niestety w obecnych czasach coraz mniejsza liczba dzieci i młodzieży sięga w wolnym czasie po 
książkę, wybierając w zamian komputer lub telewizję. Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują 
się nawyki dzieci, w tym również czytelnicze. Warto więc wykorzystać ów moment, tym bardziej, że 
czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom 
całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię, książki 
rozszerzają świat jego uczuć i myśli. Kontakt z literaturą, jeśli jest dostatecznie żywy, głęboko rozwija 
osobowość dzieci.  
Jak prowadzić codzienne czytanie w domu, przedszkolu?  

1. Czytać dzieciom codziennie o stałej porze. Warto też wykorzystywać na czytanie różne okazje: 
podróż pociągiem, oczekiwanie na wizytę u lekarza itd.  

2. Nie zmuszać dzieci do długiego słuchania. Zacząć czytać od kilku minut, stopniowo wydłużając 
czas w miarę zwiększania się przedziału uwagi u dzieci.  

WRZESIEŃ 
 Dzień Przedszkolaka 
 Dzień Chłopaka 
 Robimy owocowe szaszłyki (gr. VI i VII) 
 Spotkanie z pielęgniarką szkolną (gr. IV, 

VII) 
 Dzień Głośnego Czytania 
 „Mława – Moje miasto” teatrzyk i 

warsztaty 
 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 
 Dzień Edukacji Narodowej 
 Alarm przeciwpożarowy 
 Światowy Dzień Owoców i Warzyw 
 „W  zielonej Krainie Oz” – spektakl 

ekologiczny (gr. V-VII) 
 Dzień Drzewa 
 Dzień Jabłka  
 Dzień Dyni (gr. II i III) 
 

LISTOPAD 
 Dzień Postaci z Bajek 
 Święto Niepodległości 
 Wspólne śpiewanie Hymnu Narodowego 
 Zebrania z rodzicami 
 Dzień Kredki (gr. III) 
 Dzień Jeża (gr. II) 
 Obchody Dnia Pluszowego Misia 
 Andrzejki 
 Pasowanie na Przedszkolaka 
 

 



3. Nie zmuszać do nieruchomego siedzenia i słuchania. Pozwolić dzieciom na cichą zabawę podczas 
czytania, a nawet wędrówkę po sali. Niektóre z nich, zwłaszcza chłopcy, potrzebują ruchu i nie 
mogą usiedzieć spokojnie.  

4. Podchodzić do czytania z zaangażowaniem i entuzjazmem, traktować je jak przywilej dla dzieci i 
jak przyjemność dla dorosłego.  

5. Wybierać książki ciekawe dla dzieci, a także pozwolić im na samodzielny wybór lektury do 
wspólnego czytania.  

6. Stworzyć miejsce do czytania z wygodnymi siedzeniami lub poduszkami, z dostępem do książek 
ustawionych okładkami do dzieci, by zachęcić do sięgania po nie.  

7. Uzupełniać i wzbogacać czytanie przez rozmowy o książce, rysowanie, lepienie, zabawy ruchowe, 
przedstawienia nawiązujące do przeczytanych tekstów.  

8. Zapraszać do czytania w przedszkolach przedstawicieli ciekawych zawodów, znane osoby, a także 
rodziców i dziadków dzieci.  

9. Korzystać z oferty lokalnej biblioteki – zajęć czytelniczych, lekcji, ciekawych spotkań.  
Poprzez codzienne czytanie dzieciom dla ich przyjemności, poświęcanie im czasu, rozmowy z nimi  
i nasze zaangażowanie wychowamy czytelników – ludzi lepiej wykształconych, bardziej kulturalnych, 
szczęśliwych, którzy żyją lepiej, zdrowiej, a nawet dłużej, gdyż podejmują w życiu mądrzejsze decyzje. 
A zatem czytajmy dzieciom! 
 
OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW – Gratulujemy!! 
 Fabian Kwiatkowski z grupy VII – 1 miejsce w  parafialnym konkursie plastycznym pt. „Kardynał 

Stefan Wyszyński – Wielki Polak”. 
 Karol Kołakowski z grupy VII – 2 miejsce w parafialnym konkursie plastycznym pt. „Kardynał 

Stefan Wyszyński – Wielki Polak”. 
 Jakub Gadomski z grupy VII – 3 miejsce w parafialnym konkursie plastycznym pt. „Kardynał 

Stefan Wyszyński – Wielki Polak”. 
 Mieszko Grabiński z grupy VII, Antonina Adamska z grupy VI  – wyróżnienie w parafialnym 

konkursie plastycznym pt. „Kardynał Stefan Wyszyński – Wielki Polak”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mały Miś w świecie 

Wielkiej Literatury- 

Projekt edukacyjny 

 

20 minut dla matematyki 

Projekt edukacyjny 

 
 

Mamo, tato, wolę wodę 

Projekt edukacyjny 

 

Przedszkole Zdrowego 

Żywienia - Promocja 

zdrowia 

 

Kto Ty jesteś? – Polak 

mały – innowacja Akcje charytatywne: 

 Góra Grosza 

 Paczuszka dla Maluszka 

 



CO BĘDZIE?  
GRUDZIEŃ – STYCZEŃ  
 Od listopada do maja 2022 r. przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” 

organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc 
dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. 

 Paczuszka dla chorego maluszka – do 3 grudnia w naszej placówce odbywa się akcja 
„Paczuszka dla maluszka”, czyli zbiórka artykułów higienicznych dla dzieci z Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Kraszewie-Czubakach. 

 6 grudnia – Spotkanie z Mikołajem. 
 16 grudnia – zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami, konsultacje. 
 W okresie przedświątecznym w grupach odbędą się spotkania wigilijne. Dzieci obejrzą także 

jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu przedszkolaków. 
 21 – 22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka 
 Bal karnawałowy – styczeń 2022.  

 
ZADANIA DLA PRZEDSZKOLAKA 
 

Porównaj dwa obrazki. Znajdź 7 różnic, pokoloruj jeden z nich według własnego uznania 
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Małe dzieci uwielbiają bajki. Nic dziwnego, mogą dzięki nim rozwijać wyobraźnię, 
dowiadywać się wielu ciekawych rzeczy, ale też coraz lepiej rozumieć otaczający je świat. 
Opowiadanie dziecku bajki może być o wiele lepszym pomysłem na wytłumaczenie mu 
różnych rzeczy niż zwykłe, nudne objaśnianie słownikowe. Ta bajka wyjaśnia, kto potrzebuje 
Bożego Narodzenia, oczywiście w prosty, łatwy w odbiorze sposób, tak, by zrozumiały go 
nawet najmłodsze dzieci.  

Bajka – „Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?" 

 
Ciemnej nocy, gdy z chmury sypał gęsty śnieg, na gałęziach choinki siedziały 
zmarznięte wróble. Tymczasem z nieba na ziemię wędrował Aniołek... W jednej ręce 
niósł złoty dzwoneczek, a w drugiej małą latarenkę. 
– Hop, hop – przeskakiwał Aniołek ze śniegowego płatka na płatek i podzwaniał 
dzwonkiem, aż doszedł do ziemi i usiadł na płocie. A koło płotu przechadzał się 
szarobury Kocur. 
– Co tu robisz? I czemu tak głośno dzwonisz? – spytał. 
– Nie wiesz? Przypominam wszystkim, że niedługo Boże Narodzenie – odpowiedział 
Aniołek. I zawołał anielskim głosikiem: 
– Święta, nadchodzą święta! 
– A po co komu te święta? – mruknął Kot. – Komu są potrzebne? 
– Jak to? – zadziwił się Aniołek. – Wszyscy o nich pamiętają, bo wszystkim są 
potrzebne! – i znów zadzwonił złotym dzwonkiem. 
– Wszystkim? To znaczy komu? – dopytywał się Kocur. 
Aniołek, słuchając Kota, śmiał się tak, że aż spadł z płotu. Otrzepując skrzydła, 
mówił: – Święta potrzebne są choinkom, żeby mogły przystroić się w kolorowe 
ozdoby,  potrzebne są też gwiazdom, żeby mogły urosnąć na czubkach choinek. 
– Miau... i jeszcze komu? 
– Mamie – mówił Aniołek do kociego ucha. – By założyła piękną sukienkę, i tacie, 
który pokaże, jaki jest silny, gdy przyniesie największą choinkę. 
– I komu jeszcze? – pytał Kot. 
– I dzieciom, by pod choinką znalazły kolorowe prezenty. 
– I jeszcze komu? – pomrukiwał Kot. – Powiedz, po co są te święta? 
– Po to – szepnął Aniołek – by wszyscy mogli spróbować, jak smakuje biały opłatek. 
– A czy święta potrzebne są kotom? 
– Ach, kotom... – westchnął Aniołek. – Potrzebne są, by mogły dzieciom na dobranoc 
mruczeć kolędy. 
Śnieg przestał sypać, mrugały gwiazdki, Aniołek śpiewał kolędę, a Kot pomrukiwał: 
– Już wiem, komu potrzebne jest Boże Narodzenie. Wszystkim, nawet kotom. 
– Ćwir, ćwir – dziwiły się wróbelki. – Jeśli wszystkim, to i nam, ćwir, ćwir. 
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