
 

  

GAZETKA  

     Grudzień 2022 

nr 106 

opracowała: mgr Monika Wojciechowska  

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałem 
Terapeutycznym „Nasz Domek", ul. 
Wańkowicza 42, 63 - 400 Ostrów Wlkp. Tel. 
(62} 591 33 13   
email: przedszkole@nasz-domek.pl  strona: 
www.nasz-domek.pl 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.nasz-domek.pl/
http://www.nasz-domek.pl/
http://www.nasz-domek.pl/


KALENDARIUM 

Grudzień 
 01 GRUDNIA: 

ROZPOCZĘCIA MIESIĄCA 
GRUDNIA! 

 06 GRUDNIA: Mikołajki i 
ubieranie choinki 

 07 GRUDNIA: Barbórka- spotkanie z 
górnikiem 

 09 GRUDNIA: Rozstrzygnięcie konkursu 
choinkowego 

 12 GRUDNIA: Urodziny Mai (ANANASKI) 
 13 GRUDNIA: Ozdabianie pierników 
 16 GRUDNIA: Jasełka w MDK godz. 11.00 
 22 GRUDNIA: Wyjście do krainy Świętego 

Mikołaja 
 23 GRUDNIA: Wigilia przedszkolna 
 30 GRUDNIA: Przedszkolny Sylwester 
 31 GRUDNIA: ZAKOŃCZENIE MIESIĄCA 

GRUDNIA 
 

 



 

MISIE  

 
 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia   

programowe  
 

 

Piosenka „Fantastyczny ktoś” 

 

1. 
Wszystkie dachy zna. Białą brodę ma i każdy o nim śni . 

Spełnia dziecięce marzenia. 
Smutek w kolor y zamienia. 

Pędzi saniami po niebie do Ciebie. . . . 
ref. Hop, hop, z róbmy mu miej s ce. 

Hop, hop, w domu i w sercu. 
Hop, hop, hop, hop - Mikołaju zapraszamy. 

Hop, hop, z róbmy mu miej s ce. 
Hop, hop, w domu i w sercu. 

Hop, hop, hop, hop - Mikołaju już czekamy. 
 

2. Nagle ten k toś , fantastyczny gość , co nie wie, gdzie są drzwi . 
Zjawia się tu podczas mego snu. Prezent y daje mi . 

Spełnia dziecięce marzenia. 
Smutek w kolor y zamienia. 

Pędzi saniami po niebie do Ciebie. . . 
ref. Hop, hop, z róbmy mu miej s ce. 

Hop, hop, w domu i w sercu. 
Hop, hop, hop, hop - Mikołaju zapraszamy. 

Hop, hop, z róbmy mu miej s ce. 
Hop, hop, w domu i w sercu. 

Hop, hop, hop, hop - Mikołaju już czekamy. 

 

 

 

 

mgr Kamila Chmielarz 
Martyna Mrugalska 

 



 

 

 

TYGRYSKI  
  

 

  

 

 

 



Zajęcia   

programowe 

 

 Piosenka „ Tupu tup po 

śniegu” 

 

Przyszła zima biała 
Śniegiem posypała 
Zamroziła wodę 
Staw przykryła lodem 
 
Tupu tup po śniegu 
Dzyń, dzyń na sankach 
Skrzypu skrzyp na mrozie 
Lepimy bałwanka 
 
Tupu tup po śniegu 
Dzyń, dzyń na sankach 
Skrzypu skrzyp na mrozie 
Lepimy bałwanka 
 
Kraczą głośno wrony kra, kra 
Marzną nam ogony kra, kra 
Mamy pusto w brzuszku 
Dajcie nam okruszków! 
 

Tupu tup po śniegu 
Dzyń, dzyń na sankach 
Skrzypu skrzyp na mrozie 
Lepimy bałwanka 
 
Tupu tup po śniegu 
Dzyń, dzyń na sankach 
Skrzypu skrzyp na mrozie 
Lepimy bałwanka 
 
Ciepłe rękawiczki 
I wełniany szalik 
Białej, mroźnej zimy 
Nie boję się wcale 
 
Tupu tup po śniegu 
Dzyń, dzyń na sankach 
Skrzypu skrzyp na mrozie 
Lepimy bałwanka. 

 

 

 

mgr Mariola Korzeniewska 

 

 

 

 

 



 

KANGURKI  

 

  



Zajęcia  

programowe  

Wiersz „ Śnieg” 

Przez styczniową 
nockę całą 
dużo śniegu 
napadało. 
To uciecha jest dla dzieci. 
Patrzcie! Z nieba puszek leci. 
Zabierzemy łyżwy, sanki, 
ulepimy dwa bałwanki. 
Koleżanki z kolegami 
będą rzucać się śnieżkami. 

 

mgr Weronika Wysocka  
 



 
 

 

 

 

 
                                                                                                        

 

 

 

  

  

  

  

     

 

TRUSKAWECZKI 
  

  

 

 

 

 

 

 



Zajęcia   

Programowe  

 

Piosenka „Wkoło 

choinki” 

Wkoło choinki, wkoło choinki 
Bawmy się wszyscy wesoło 
 
Wkoło choinki, wkoło choinki 
Bawmy się wszyscy wraz 
 
W górę skaczemy, w ręce klaszczemy 
Jak dobrze, miło nam 
W górę skaczemy, w ręce klaszczemy 
Jak dobrze, miło nam 
 
W górę skaczemy,  w ręce klaszczemy 
Jak dobrze, miło nam 
W górę skaczemy,  w ręce klaszczemy 
Jak dobrze, miło nam 

 

 

 

Piosenka „Gwiazdka” 
Świeci gwiazdka, jedna, druga 
główką kręci, oczkiem mruga 
Wszystkie gwiazdki zaświeciły,  
wszystkie razem zatańczyły. 
 
Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko, 
zabawimy się w kółeczko. 
Chodź gwiazdeczko, Chodź gwiazdeczko, 
zabawimy się w kółeczko. 

mgr Małgorzata Szewczyk 

Martyna Mrugalska 



 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

    

ANANASKI 
  
  
  
  
  

 

 

 



Zajęcia    

programowe  
 

Piosenka „Kiedy mamy siebie” 

 
Liczysz dziś na prezent czy dwa 

z kokardą z magii pięknych słów 

Ale ja swój prezent już mam 

niezwykły tak , że brak mi słów 

I więcej mi nie trzeba nic, 

gdy z kimś bliskim można być 

 

Kiedy mamy siebie czego jeszcze bym 

miała chcieć, kiedy mamy siebie 

troski idą precz 

przy choince w taki dzień, spełnią się 

wszystkie sny. Mnie wystarczy jeden 

najpiękniejszy dar... 

to ty... 

 

Mogłabym na sam koniec świata iść 

tam gdzie świecą twarze gwiazd 

skoczyć w otchłań, gonić wiatr 

byle z tobą cały czas 

 

Kiedy mamy siebie 

( gdy mamy siebie ) 

Wtedy dni tak jasne są 

Kiedy mamy siebie 

( gdy mamy siebie) 

Wtedy mamy dom 

( mamy dom) 

I nie ważne tu czy tam 

czy dzień to czy noc 

Kiedy mamy siebie wtedy mamy moc 

Tę moc 

 

Kiedy mamy siebie 

( gdy mamy siebie) 

Wtedy świętem jest każdy dzień 

Kiedy mamy siebie 



( gdy mamy siebie) 

W świetle znika cień 

Nie potrzebny dzwon 

( nie potrzebny dzwon) 

Gdy idą te dni 

( Gdy idą te dni) 

Kiedy mamy siebie wtedy jest jak w niebie 

Dzisiaj mamy siebie 

Dobra gwiazda nam znów lśni 

 

 

mgr Żaneta Jaworska 

mgr Monika 

Wojciechowska 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARSZTATY  

PLASTYCZNE  
  

  

  

  

  

  

 

  
  

 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARSZTATY PLASTYCZNE – GRUDZIEŃ 

 

ANANASKI I MISIE 

 „Kopalnia górnika” - W grudniu jak co roku 

obchodziliśmy Święto Górnika - Barbórki. 

Odwiedził nas gość specjalny. Był nim tata jednego z 

przedszkolaków, który pracuje jako 

górnik . Korzystając z tematu wraz z dziećmi na 

zajęciach plastycznych wykonaliśmy kolaż 

przedstawiający pracę górnika. 

„Renifery”- Coraz bliżej święta, a co za tym idzie , coraz więcej 

zajęć kręci się wokół 

tematów związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi . 

Niedawno odbywały się 

przedszkolne Mikołajki. Dzieci zostały obdarowane słodkimi 

prezentami, a przy okazji 

mogliśmy porozmawiać o ważnej postaci jaką jest Św. Mikołaj. 

A kto pomaga Mikołajowi 

dostarczyć wszystkie prezenty ? Nikt inny jak renifery ! Na 

warsztatach plastycznych 

wykonaliśmy wesołe renifery za pomocą stóp. 

 „Choinka”- Wkoło choinki, wkoło choinki bawmy się 

wszyscy wesoło ! Tak brzmi 

jedna z naszych piosenek przygotowywanych na 

tegoroczne jasełka. Naszą choinkę 

zrobiliśmy z wacików kosmetycznych, które 

pomalowaliśmy zieloną farbą i elementów 

wyciętych z papieru kolorowego. 

 



TRUSKAWECZKI, KANGURKI I TYGRYSKI 

 „Dinozaur” - Dawno, dawno temu żyły na świecie gigantyczne 

stworzenia, które 

nazywane były dinozaurami. Na zajęciach dzieci miały okazję 

poznać kim były te stwory, co 

jadły, jak wyglądały i kiedy żyły na naszej planecie. Na plastyce 

wykonaliśmy zadanie 

grupowe, które polegało na pomalowaniu farbami szablonów dużych dinozaurów i 

ozdobienie ich cekinami i brokatem.   

 „Renifery” - Coraz bliżej święta, a co za tym idzie , coraz więcej zajęć kręci się wokół 

tematów związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi . Niedawno odbywały się 

przedszkolne Mikołajki. Dzieci zostały obdarowane słodkimi prezentami, a przy okazji 

mogliśmy porozmawiać o ważnej postaci jaką jest Św. Mikołaj. A kto pomaga Mikołajowi 

dostarczyć wszystkie prezenty ? Nikt inny jak renifery ! Na warsztatach plastycznych 

wykonaliśmy wesołe renifery za pomocą stóp. 

 

 „Kartka Bożonarodzeniowa” - czas na wykonanie 

przepięknych prezentów dla 

rodziców. Dzieci wraz z nauczycielkami jak co roku serdecznie 

pragną złożyć życzenia 

świąteczne rodzicom. W tym celu zrobiliśmy z dziećmi kartki 

świąteczne, w których 

umieściliśmy wszystko czego życzymy rodzinom w ten ważny 

dla wszystkich czas.   

Martyna Mrugalska 

 

 

 



 

Język angielski 
 

ANANASKI 
 

Dział: MY BODY 

SŁÓWKA: 

 Arms- ręce 

 Feet- stopy 

 Fingers- palce 

 Hands- dłonie 

 Head- głowa 

 Legs- nogi 

- palce u stóp 

- brzuszek 

 Climb- wspinać się 

- podskakiwać 

- skakać 

- biegać 

 

WAŻNE FRAZY: 

- umiem ruszać główką 

- czy ty umiesz ruszać główką? 

STORY: 

Poznaliśmy historyjkę o tym jak Dylan wraz z Mimi uczyli się tańczyć. 



PIOSENKI: 

 

I can move my head 

I can move my head 

I can move my hands, too 

But I can’t move my tummy 

Can you? Can You? 

Yes, I can! Look! 

 

( powtarzanie zwrotki z arms/legs oraz fingers/toes) 

 

I Can dance 

I can dance 

Tou Can dance too 

Listen to the music 

Here’s what we do: 

 

Move your arms, move your arms 

Move your legs, move your legs 

Listen to the music 

Dance to the beat 

 

(( powtarzanie zwrotkę z head oraz legs) 

 

I can do it if I try: 

I can do it if I try, try, try 

Yes, yes, yes, ay, ay, ay! 

I can put on my coat/shoes 

I can learn and play 



I can put on my coat/shoes 

Every day 

I can cut with scissors 

I can learn and play 

I can cut with scissors 

Every day. 

 

 

 

Truskaweczki 

 

Dział: CLASSROOM 

SŁÓWKA: 

 Book- książka 

 Chair- krzesło 

 Crayon- kredka 

 Pencil- ołówek 

- gumka do mazania 

 Table- stolik 

 Shelf- półka 

 Tray- tacka 

STORY: 

 

Poznaliśmy historyjkę o tym jak wyglądał pierwszy dzień Mimi w szkole. 

PIOSENKI: 

 

Stand up! Sit down! 

Stand up! Sit down! 



 

Look it’s a chair/table/book/pencil/crayon/rubber 

 

Where’s your book? 

 

Where’s your book? Where’s your book/pencil/rubber/crayon? 

 

I don’t know. I’m sad. I’m sad. 

 

Where’s your book? Where’s your book/pencil/rubber/crayon? 

 

Here! Here! I’m Happy! I’m Happy! Hurray 

 

I’m Your friend 

I’m your friend 

 

When you’re happy, happy, happy 

 

I’m your friend 

When you’re sad, sad, sad 

I’m your friend 

I care, care, care 

I’m your friend 

Oh yeah, yeah, yeah! 

X2 

 

 

 

 



 

 

 


