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 Dlaczego war-
to śpiewać z 
dzieckiem ko-
lędy ? 

1 

Świąteczny 
czas spędzony 
wspólnie z 
dziećmi. 

2 

Propozycje 
wspólnych za-
baw. 

3 

  
Dzień życzli-
wości i pozdro-
wień. 

4 

Coś dla przed-
szkolaka 

5 

  

Życzenia świąteczne  
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 Święta Bożego Narodzenia to 

bez dwóch zdań cudowny czas, któ-

ry spędzamy w gronie 

najbliższych, przy 

pięknych nutach ko-

lęd. Jest to iście ma-

giczny czas, który po-

zwala nam na odpo-

czynek, relaks i spę-

dzenie wartościowych 

chwil z osobami, na których nam za-

leży.  

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia, 

życzymy Państwu, chwil 
wypełnionych radością 

i miłością, niosących spo-
kój i odpoczynek, 

by w życiu zawsze pano-
wała ta niepowtarzalna 
świąteczna atmosfera. 

Wielu budujących myśli, 
energii potrzebnej 

do osiągnięcia wszystkich 
zamierzonych celów 

oraz wspaniałego  
Nowego Roku. 

  
Dyrektor Przedszkola 

          Samorządowego Nr 3 
         Krystyna Reluga 

 Święta są 
dobrą okazją do 
wspólnego śpiewania 
kolęd.  Z jednej 
strony to piękna tra-
dycja, a z drugiej 
korzyści w postaci 
rozwoju  dziecka.  
Nawet malutkie 
dzieci miewają wyro-
biony muzycznie 
gust i nie każda me-
lodia musi się im po-

dobać. Kolędy są jednak na tyle różno-
rodne, że wybredny meloman znajdzie 
ulubioną. Są wesołe („Dzisiaj w Betle-
jem”), podniosłe („Bóg się rodzi”, „Do 
szopy, hej, pasterze”), spokojne i na-
strojowe („Cicha noc”). Ich tek-
sty wzbogacają zasób słów dziecka.   

Dlaczego warto śpiewać z dziećmi kolędy ? 

 Dwu-, trzylatek nie miałby 
okazji poznać takich wyrazów, jak 
żłóbek, monarchowie, mizerna, ele-
mentów gwary góralskiej (kieby 
rękawicka), a nawet wyrażeń z łaci-
ny (gloria in excelsis Deo). Kolędo-
wanie jest zatem ciekawą lekcją 
języka.  
Kolędy zmieniają sposób patrzenia 
dzieci na święta. Dzięki nim Boże 

Narodzenie nie będzie się tylko 
kojarzyło z Mikołajem i prezenta-
mi. Słuchając tekstów o Dziecinie, 
która narodziła się w stajence, ma-
luch poznaje ich prawdziwy sens. 
Przed oczami przesuwa mu się ga-
leria bożonarodzeniowych postaci: 
Maryja, Józef, aniołowie, pastusz-
kowie. Udziela mu się nastrój wigi-
lijnej nocy.  

Dzieci, którym rodzice śpiewają od uro-
dzenia, szybciej zaczynają mówić. Bo 
śpiew skutecznie zachęca do mówienia. 
Słowa śpiewane brzmią dłużej, więc jest 
więcej czasu, aby się w nie wsłuchać. 
Śpiewanie wpływa również na rozwój słu-
chu i pamięci. A dzieje się tak przez 
wielokrotne powtarzanie piosenek. Czę-
sto zdarza się też, że dzieci, którym 
rodzice śpiewali od urodzenia, w okolicy 
pierwszych urodzin same potrafią zanu-
cić fragment kołysanki lub innej piosenki 
z repertuaru mamy lub taty. I to bez 
fałszu.   
Zachęcamy więc do wspólnego śpiewania, 
bo śpiewanie odpręża, zbliża i wprawia 
nas w dobry nastrój. 
 
 
 
Magdalena Hawryluk 

 

https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/bezpieczne-swieta-chron-dziecko-przed-swiatecznymi-pulapkami-7855-r1/
https://mamotoja.pl/male-dziecko/rozwoj-dziecka/rozwoj-mowy-prawdy-i-mity-o-nauce-mowienia-9611-r1/


Okres przed świętami Bożego 

Narodzenia to czas m.in. sprzątania 

domu, gotowania, robienia zakupów I 

kupwania prezentów.  Wówczas wielu 

rodziców po prostu nie ma czasu dla 

swoich dzieci. Wynagrodzić im to 

można później, na przykład podczas 

Wigilii oraz kolejnych świątecznych 

dni. Z pewnością tak spędzone chwile 

pozostaną na długo w pamięci malu-

chów, a rodzice unikną marudzenia, 

płaczu, niezadowolenia i nudy swoich 

pociech. Gwarantujemy, że zapro-

ponowane przez nas zabawy sprawią 

radość wszystkim gościom i domowni-

kom. 

1. Świąteczne karaoke z kolędami 

Śpiewanie wspólnie kolęd podczas 

wigilijnej kolacji w wielu domach to 

tradycja. Dlaczego by jej nie un-

owocześnić i nie zrobić karaoke? W 

tym celu trzeba przygotować listę ut-

worów oraz teksty, które można 

wyświetlić na komputerze lub tele-

wizorze. Pamiętajcie o mikrofonie, 

Świąteczny czas spędzony wspólnie z dziećmi.  

2.Świąteczna ozdoba, którą przygotuje na-

wet kilkulatek. Dowiedz się, jak zrobić efek-

towną choinkę z płatków kosmetycznych 

Starsze dziecko bez trudu da radę samo 

wykonać taką choinkę, młodszemu można 

pomóc oklejając stożek płatkami. Oklejanie  

zaczynamy od dołu tworząc kolejne zacho-

dzące na siebie warstwy. Szpilki wystarczy 

wbić w choinkę, gwiazdkę także 

przytwierdzamy szpilką do czubka. 

 

Do wykonania tej świątecznej dekoracji 

potrzebujesz: 

• stożek ze styropianu lub kartki zwiniętej 

w stoże 

• płatki kosmetyczne 

• klej typu wikol 

• szpilki z kolorowymi główkami 

• gwiazdka – ozdoba 

• opcjonalnie trochę sizalu na śnieżne 

sianko 

 

 



3. Second Battle 
 
Myśl szybko, mów szybko!  

5 Second Battle jest idealną grą dla tych, 

którzy mają dobry humor. Ta gra jest idealna 

dla dużej grupy i na pewno rozśmieszy 

wszystkich. Tony zabawy gwarantowane! 

Zasady są proste:  

Musisz wymienić 3 rzeczy w ciągu 5 sekund! 

Na przykład: Jeden gracz mówi “Wymień 3 

świąteczne filmy”, a następny gracz musi 

wymyślić 3 filmy w ciągu 5 sekund. 

To zabawa pełna śmiechu I emocji . 

Pytania możemy dostosowywać pod 

względem trudności do wieku dzieci. 

Najlepsze pytania o tematyce świątecznej 5 

Second Battle: 

• Wymień 3 rodzaje świątecznych cias-
teczek 

• Wymień 3 potrawy, które jesz w Boże 
Narodzenie 

• Wymień 3 świąteczne filmy z udziałem 
Jim Carrey 

• Wymień 3 sposoby na zapakowanie 
prezentu świątecznego 

• Wymień 3 świąteczne tradycje Twojej 
rodziny 

• Wymień 3 czynności, które wykonujesz 
w czasie świąt Bożego Narodzenia 

• Wymień 3 kolędy 

• Wymień 3 rzeczy, które wiszą na 
choince 

• Wymień 3 osoby, które odgrywają 
ważną rolę w Bożym Narodzeniu 

 

Spędzajmy razem Święta, to ważne chwile w życiu małych dzieci !!! 

 

Monika Kruk 



 21 listopada obchodzi-

my Światowy Dzień Życzliwości i Po-

zdrowień, powstał on w 1973 roku w 

Stanach Zjednoczonych pod na-

zwą World Hello 

Day , jako odpo-

wiedź na konflikt 

pomiędzy Egip-

tem, a Izraelem.  

W Polsce święto 

obchodzone jest jako Światowy Dzień 

Życzliwości, a prekursorem tych ob-

chodów stał się 

Wrocław 

Akcja, która zro-

dziła się we Wro-

cławiu, swoim za-

sięgiem obejmuje 

coraz więcej miej-

scowości w Polsce. 

Jej celem jest 

promocja życzliwości i zachęcanie do 

czynienia dobra na różnych płaszczy-

znach. Jakie miasto może mieć ku te-

mu najlepszy klimat, jeśli nie Wrocław, 

symbol otwartości i optymizmu. At-

mosfera miasta jest pomieszaniem po-

zytywnego myślenia, kosmopolityzmu, 

gościnności i tysiąca innych odcieni 

życzliwości. Aby włączyć się w obcho-

dy święta wystarczy się uśmiechnąć, 

być uprzejmym dla innych, pomóc ko-

muś bezinteresownie. To apel przeciw-

ko 

smutnej i szarej rzeczywistości.  We współcze-

snym świecie takie cechy, jak przychylność wobec 

siebie, uczynność, sympatia zdają się znikać z 

codziennych zachowań. To tendencja, której skut-

ki są zauważal-

ne i bardzo do-

tkliwe. Aby te-

mu przeciw-

działać, musi-

my pamiętać, 

że wzajemny szacunek i otwartość na drugiego 

człowieka przynoszą natychmiastowe rezultaty – 

sprawiają, że to, 

co robimy daje 

nam większą sa-

tysfakcję i moty-

wuje do dalszego 

działania. Szanu-

jąc bowiem cudze 

starania, sprawia-

my, że inni doce-

niają i szanują nasze. W tym roku hasłem wiodą-

cym wydarzenia było "Życzliwość podaj dalej!".  

To słowa zachęty do dzielenia się życzliwością, do 

wzajemnego okazywania jej i niesienia pomocy w 

przekonaniu, że dobro wraca. Obdarowując zwięk-

szamy prawdopodobieństwo bycia obdarowanym!  

 

 

 

 

 

Magdalena Hawryluk 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ  

,,Stracony jest każdy dzień bez 
uśmiechu” 

Kornel Makuszyński 
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