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KOCHANI RODZICE!
Serdecznie zapraszamy naszych drogich Czytelników do lektury
listopadowego i grudniowego numeru „Kubusiowych wieści”. Polecamy
Państwa uwadze relację z odbytych w listopadzie i grudniu: imprez,
wycieczek i uroczystości, a także artykułów umieszczonych w naszej
stałej rubryce „Kubusiowe rady”. Życzymy przyjemnej lektury!

Dzwonią dzwonki u sań,

Będą wszyscy kolędować,

stół pełen wigilijnych dań,

z narodzenia Pana się radować.

pod obrusem sianko leży,

Kolędujmy i my wraz,

rodzina na Pasterkę bieży.

bo radosny nadszedł czas.

tego życzy : Dyrekcja oraz Personel przedszkola.

Pada śnieg, pada śnieg, biało dookoła.
Przysypane łąki, lasy, przedszkole i szkoła.
Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr,
zimno dziś na dworze,
tylko w dali słychać sanie
któż to jechać może?
To Święty Mikołaj
dziś odwiedzi nas,
przywiezie prezenty
w ten zimowy czas.

Redakcja: Sylwia Zielińska

„Kubusiowe ploteczki”
czyli co wydarzyło się w listopadzie i w grudniu…….
1. Jesienny pokaz mody.
W piątkowy, słoneczny poranek dzieci z najmłodszych grup
w przedszkolu serdecznie przywitały barwną Jesień. Jak? Pokazem
mody jesiennej! Dzieci z pomocą swoich rodziców przygotowały na to
wydarzenie przepiękne jesienne stroje. Na wybiegu można było ujrzeć
jesienne dynie, kasztanki, grzybki, jesienne krasnale oraz biedronkę,
która szykowała się do jesiennego snu. Czerwienie, żółcie, pomarańcze
i brązy przepięknie mieniły się podczas pokazu. Ale najważniejsze były
dzieci, które odważnie prezentowały swoje stroje i nagradzane były
gromkimi oklaskami publiczności. Podsumowując: pokaz udał się
wspaniale, a jesień okazała się niezwykle wdzięcznym tematem pokazu.
Mamy nadzieję, że dzięki takiemu ciepłemu przywitaniu - ona też okaże
się słoneczna i piękna.

2. Wycieczka do Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego.
05 listopada 2014 roku najstarsze grupy w przedszkolu udały się
na wycieczkę edukacyjną do Wrocławia. Głównym jej celem była
Panorama Racławicka oraz Muzeum Narodowe. W Małej Rotundzie
Panoramy dzieci obejrzały makietę „Bitwy pod Racławicami”. Zobaczyły
również słynne dzieło malarza Jana Styki i Wojciecha Kossaka
przedstawiające zwycięską bitwę pod Racławicami wojsk powstańczych
pod wodzą Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi. Specjalna
perspektywa obrazu przeniosła dzieci w inną rzeczywistość i inny czas.
Ostatnim punktem programu wycieczki było zwiedzenie Muzeum
Narodowego.

3. Dzień Marchewki.
Dnia 14.11.2014r. obchodziliśmy we wszystkich grupach Dzień
Marchewki. Wszyscy ubrani byliśmy na pomarańczowo. Celem tego dnia
było przedstawienie i promowanie spożywania warzyw i owoców na
przykładzie

marchewki,

rozwijanie

umiejętności

współdziałania

w zespole oraz zapoznanie dzieci z rzadko używanym w obecnych
czasach sprzętem gospodarstwa domowego - sokowirówką. Wszystkie
nasze działania w tym dniu były związane tematycznie z marchewką.
Były zabawy ruchowe ze śpiewem - urodziny marchewki, zabawa
zręcznościowa

-

zajączki

na

polu

marchewkowym,

słuchowisko

"Królewna marchewka", zagadki i tańce integracyjne przy muzyce.
Zrobiliśmy własnoręczny marchewkowy sok, jedliśmy surowe marchewki,
a ciocie kucharki upiekły w tym dniu ciasto marchewkowe.

4. Wycieczka do biblioteki szkolnej.
Dnia 18.11.2014r. w odwiedziny do Szkolnej Biblioteki na Psim
Polu

wybrały

się

kotki”. Przedszkolaki

dzieci
z

z

wielkim

grupy

„Smerfy”

zainteresowaniem

oraz

„Pirackie

zapoznały

się

z magicznym miejscem jakim jest biblioteka. Dzieci miały możliwość
zapoznania się z zasadami zachowania w bibliotece, dowiedziały się
również jak wygląda praca pań bibliotekarek oraz jakie książki znajdują
się na półkach. Dzieciom bardzo spodobały się bogato ilustrowane
książki.
Dla większości dzieci było to pierwsze spotkanie z biblioteką,
książkami oraz pracownikami biblioteki. Na zakończenie zadowolone
i zachęcone dzieci obiecały, że dołączą do kręgu nowych czytelników.

5. Dzień postaci z bajek.
We wtorek, 18 listopada w naszym przedszkolu odbył się Światowy
Dzień Postaci z Bajek. Baśnie i bajki cieszą się wielkim powodzeniem
zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Są dla wszystkich źródłem bogatych
przeżyć i wrażeń, nie zastąpionym sposobem wzbogacenia wyobraźni
a także pobudzania zainteresowania otaczającym światem ludzi
i zwierząt.
Dlatego ten dzień miał przypomnieć dzieciom jak ważne są bajki
i że warto do nich powracać. Każda grupa miała za zadanie przygotować
swoją bajkę, lub jej fragment. Dzieci przedstawiły i przypomniały
doskonale znane wszystkim bajki takie jak: „Czerwony Kapturek”,
„Śpiąca królewna” czy „Jaś i Małgosia”.

6. Wizyta u stomatologa.
"Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć!" Nasze przedszkolaki
doskonale o tym wiedzą. Wiedzą także, jak ważne są wizyty
u stomatologa. Dlatego też 24.11.2014r. wybraliśmy się z wizytą do
gabinetu stomatologicznego "Dentica", który znajduje się w pobliżu
naszego przedszkola. Dzieci miały okazję zapoznać się ze specyfiką
pracy

dentysty

oraz

obejrzeć

wygląd

i

wyposażenie

gabinetu

stomatologicznego. Dowiedziały się również jak dbać o ząbki, by były
zawsze piękne i zdrowe. Na koniec każdy przedszkolak osobiście
przekonał się, na czym polega praca stomatologa - przechodząc kontrolę
stanu zdrowia zębów. Dzielne i te mniej dzielne przedszkolaki otrzymały
symboliczne nagrody. Odtąd już nikt nie obawia się wizyty u dentysty,
gdyż kojarzy się nam z miłymi stomatologami i wesołą atmosferą.

7. Dzień Pluszowego Misia.
25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny
pluszowego misia. Z okazji zbliżającego się Święta Pluszowego Misia,
zorganizowaliśmy uroczystość w przedszkolu dla najmłodszych grup.
Każde dziecko przyniosło do przedszkola swojego misia - pluszaka. Miś
to "ktoś" bardzo bliski, czuły, cierpliwy i często niezastąpiony. Misie
towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach radości jak i smutku. Są
powiernikami dziecięcych tajemnic, ocierają łzy, pomagają zasypiać.
Najpierw dzieci zatańczyły z misiami do piosenki "Kubusia Puchatka",
później były konkursy nie tylko dla dzieci, ale też dla nauczycieli.
Przybliżyliśmy

dzieciom

historię

pluszowego

misia

oraz

innych

bohaterów literackich i filmowych, zachęcając przy tym do częstszego
sięgania po literaturę dziecięcą. Na koniec wspólne zdjęcie.

8. Andrzejki.
Andrzejki to stara tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Według dawnych wierzeń ten dzień miał magiczną moc, gdyż
uchylał wrota do nieznanej przyszłości. Dziś tradycyjne Andrzejki to
ciekawy pomysł na zabawy z dziećmi w przedszkolu. W zaczarowany
świat magii i wróżb przeniosły się „Elfiki” i „Dzielne lwy”. W czwartek,
27 listopada w placówce zorganizowano tradycyjne andrzejki. Na
uroczystości pojawiły się Andrzejkowe Wróżki, które przy pomocy
rekwizytów przepowiadały dzieciom przyszłość, m.in. jaki zawód będą
wykonywać, gdzie udadzą się w podróż, czy też czego powinny się
wystrzegać. Nie zabrakło także ustawiania bucików. Czas pomiędzy
wróżbami

urozmaicały

zabawy

przy

piosenkach

z

repertuaru

dziecięcego. Andrzejkowe zabawy dostarczyły wszystkim uczestnikom
wielu niezwykłych przeżyć i emocji.

9. Wizyta w Straży Pożarnej.
18 listopada 2014 r. grupy „Smerfy” oraz „Leśne ludki” wybrały się na
bardzo

ciekawą

wycieczkę

do

Straży

Pożarnej.

Po

przybyciu

przedszkolaków na miejsce serdecznym uśmiechem i życzliwością
przywitali ich Panowie Strażacy, którzy chętnie oprowadzili i zapoznali
dzieci ze swoją pracą, która jest bardzo niebezpieczną i odpowiedzialną.
Celem wycieczki było poznanie, kształtowanie świadomości znaczenia
i charakteru pracy strażaków. Dzieci wysłuchały, którymi pojazdami
strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały
również wyposażenie pojazdów i łodzi ratowniczych. Przedszkolakom
zostały przedstawione zadania straży pożarnej, odbył się pokaz
rodzajów

umundurowania.

Dzieci

z

pomocą

Panów

Strażaków

przymierzały hełmy i odzież, mogły zobaczyć pokaz zjazdów na rurze
w czasie alarmu. Na zakończenie spotkania dzieci miały okazję wejść do
samochodu

strażackiego.

Po

spotkaniu

większość

chłopców

zdeklarowała, że w przyszłości chce zostać strażakami. Czas pokaże
czy tak będzie.

10. Wizyta Świętego Mikołaja.
Na to spotkanie Przedszkolaki czekały od dawna - od dawna też
przygotowywały się na ten dzień. Jak? Ćwicząc wierszyki, piosenki,
tańce. Bo oto dziś zawitał do nas Mikołaj!!! Z wielgachnym worem
prezentów

dla

wszystkich

grzecznych

Przedszkolaków.

Najpierw

przemiły gość odwiedził maluszki - które cierpliwie czekały na podarunki,
witając Mikołaja przygotowanym repertuarem i laurką wykonaną
wspólnie przez wszystkie dzieci. Co ważne żaden maluszek Mikołaja się
nie

przestraszył,

wszystkie

chętnie

maszerowały

po

paczkę

z podarunkami. Potem Mikołaj odwiedził grupy starsze, które równie
serdecznie przyjęły gościa zapraszając go do wspólnej zabawy
i wysłuchania przygotowanych piosenek. Następne spotkanie za rok, już
nie możemy się doczekać! :)

11. Jasełka czyli „Zimowe opowieści”.
Tradycją

naszego

przedszkola

są

przedświąteczne

spotkania

wigilijne w gronie dzieci, ich rodziców i pracowników przedszkola. W tym
roku postanowiliśmy przenieść rodziców w świat bajek. Dlatego też nie
było typowych postaci jasełkowych Józefa, Maryi czy Trzech Króli. Dzieci
w każdej grupie przedstawiły inną zimową opowieść. Była bajka
„Dziadek do orzechów”, „Królowa Śniegu” czy opowieść o świętach w
krainie krasnoludków. Mali aktorzy w pięknych strojach i ciekawej
scenerii swoje role odgrywali jak mogli najlepiej, a wokół rozlegał się
śpiew

kolęd

i pastorałek,

wprowadzając

wszystkich

obecnych

w atmosferę zbliżających się świat.
Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść...
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia...
To noc wyjątkowa....Jedyna....Niepowtarzalna...
Noc Bożego Narodzenia......

12. Warsztaty bożonarodzeniowe z rodzicami.
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Zapach piernika,
pachnące gałązki choinki - to buduje magiczny świąteczny klimat.
I właśnie po to, aby i w naszym przedszkolu zagościła świąteczna
zorganizowaliśmy

atmosfera

dla

dzieci

oraz rodziców

warsztaty

świąteczne. Nasze przedszkole zamieniło się na moment w pracownię
plastyczną, w której działo się wiele ciekawych rzeczy. Tworzyliśmy
piękne bożonarodzeniowe obrazki, świąteczne stroiki, ozdabialiśmy
wcześniej upieczone przez dzieci i Panie pierniczki . Rodzice odkrywali
swoje talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się w prawdziwych artystów.
Wszyscy pracowali z ogromnym zapałem. Powstało bardzo dużo
pięknych

i

niepowtarzalnych

dekoracji

świątecznych.

Dziękujemy

wszystkim rodzicom przybyłym na warsztaty. Bardzo cieszymy się, że
mamy tak uzdolnionych i chętnych do współpracy rodziców.

Ojej cóż za zapach -

cynamon goździki

coś mi się wydaje,

że ktoś upiekł pierniki.

Rumiane pachnące,

pięknie przystrojone

zapewne na choince

będą zawieszone.

Kubusiowe rady , czyli poczytaj mamo, poczytaj
tato…….
Po co dzieciom czytać bajki…?
Przygaszone światło, ciepła poduszka, obok bliska osoba oraz
książka… pełna baśni, czarów, niezwykłych przygód oraz barwnych
postaci. Jest to obraz z perspektywy dziecka, które rzeczywistość
odbiera w sposób niezwykle emocjonalny.
Jak my - dorośli widzimy tę sytuację? Niejednokrotnie w nasze życie
wkrada się zmęczenie, rutyna które zdają się niszczyć cały nastrój
płynący z czytania książek. Pojawia się wtedy pytanie, czy rzeczywiście
warto czytać dzieciom bajki? Jest przecież wiele czynności, które mogą
je zastąpić, na przykład oglądanie telewizji. Świadomość korzyści
płynących z codziennej lektury jest wciąż za mała.
We

współczesnym

świecie

dzieci

narażone

są

na

wiele

niebezpieczeństw płynących m.in. ze środków masowej kultury. Wiele
bajek proponowanych przez znane stacje telewizyjne pełnych jest
przemocy, agresji oraz promujących podziw dla braku szacunku dla
innych. Zastąpić je można książkami, które są nośnikami uniwersalnych
wartości, takich jak: szacunek, odpowiedzialność, dobro, uczciwość,
życzliwość, odwaga. Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się odróżniania
dobra od zła, dlatego tak ważne są dobre wzorce.
A zadaniem dorosłych jest dostarczenie ich w taki sposób, aby
następne pokolenia wyróżniały się prawidłową postawą moralną.
Dzisiejsza oferta literatury dziecięcej jest bardzo bogata. Ważny jest
właściwy wybór książek dla najmłodszych. Wybierając książeczkę dla
dziecka kierujmy się:

- tematyką ciekawą dla małego dziecka;
- poprawną i piękną polszczyzną;
- wartościami płynącymi z lektury (pozytywne wzorce, tolerancja dla
innych kultur);
- nauką racjonalnego, logicznego myślenia;
- dostosowaniem lektury do wrażliwości i wieku dziecka (nie powodującej
lęku);
- atrakcyjną formą i szatą graficzną.
Nawyk czytania należy kształtować we wczesnym dzieciństwie.
Niezwykle ważne jest czytanie na głos, gdyż rozwija ono myślenie,
pamięć, mowę oraz wyobraźnię dziecka. Codzienna lektura wspomaga
koncentrację i skupianie uwagi, co jest bardzo istotne w nauce. Tym
samym ma wpływ na odniesienie sukcesu wychowanka w szkole. Już
czytanie niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu, natomiast w
późniejszym okresie budzi ciekawość świata oraz pomaga rozwiązywać
wiele problemów związanych z wiekiem dorastania.

Ostatnią, jednak

niemniej istotną kwestią jest własny przykład, który rodzice i opiekunowie
dają

„maluchom”.

Należy

pamiętać

o

tym,

iż

dzieci

poprzez

obserwowanie dorosłych uczą się jak należy zachowywać się w różnych
sytuacjach. Kiedy widzą, jak mama czy tata czytają książki - same
chętnie po nią sięgają. Wspólna lektura daje okazję do rozmów, pytań,
ale przede wszystkim zacieśnia więzi i umacnia relacje między rodzicem
a dzieckiem. W zbliżające się Święta Bożego Narodzenia nie
zapomnijmy więc sięgnąć po książeczkę. Świąteczna atmosfera z
pewnością sprawi, że i dorośli chętnie przeniosą się ze swoimi
„pociechami” w magiczny świat baśni.

Kubusiowe łamanie głowy
czyli rusz głową przedszkolaku…….
Pokoloruj świąteczny obrazek.

Ozdób bombkę według własnego pomysłu.

Kubusiowe wiersze i opowiadania
czyli poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato……

„Święta w wesołym przedszkolu”.
Opowiadania Beaty Szurowskiej

- Ale pięknie pachnie w całym przedszkolu - zawarczało wesołe Autko.
Pociągnąłem mocniej noskiem i poczułem święta - to pieczone przez
dzieci pierniki zostawiły jeszcze swój zapach.
- Nie lubię świąt - miauknął smutno kotek Motek - Dzieci siedzą wtedy w
domu i nudzi mi się strasznie, miau…
- Masz rację. Święta tylko ładnie pachną - powiedziałem.
- Nigdy nie widziałem prawdziwych świąt - westchnęło Autko.
Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu, aż nagle lalka Ala zawołała:
- Przecież my tez możemy urządzić sobie prawdziwe święta. Pamiętacie
wczorajsze opowieści Pani?
- Te o choince?- zapytało Autko.
- Tak, i o wigilijnych potrawach - mlasnął języczkiem kotek Motek.
- I o rodzinie - dodałem.
- Będziemy mieć prawdziwe święta. Ja zajmę się gotowaniem zdecydowała Ala.
- A my posprzątamy i przygotujemy świąteczny stół - obiecałem w
imieniu pozostałych.
- Szkoda tylko, ze nie będziemy mieli choinki - westchnęła piłka Kropka.
- Spojrzeliśmy po sobie. No pewnie, bez choinki to jakoś tak dziwnie
będzie…

- Co tam - machnęła ręką lalka Ala.- Najważniejsze, że będziemy razem.
Szybko zabraliśmy się do pracy. Nagle kotek Motek pociągnął mnie za
pomponik czapeczki i zapytał:
- A gdzie jest Autko?
Okazało się, że nikt go nie widział od czasu naszej rozmowy.
- A może Autko nas nie lubi i nie ma ochoty być z nami w świętazasmuciła się Ala.
I wtedy usłyszeliśmy znajome wesołe trąbienie. To Autko wjechało na
dywan wioząc wspaniałą zieloną choinkę.
- Niespodzianka! Niespodzianka! - zahamowało tuż, tuż przed domkiem
Ali.
- Jaka wspaniała choinka, zaraz ją ubierzemy! - zawołałem.
- Będzie pięknie wyglądać wieczorem - rozmarzył się kotek Motek.
A piłka Kropka przytuliła się do Autka i powiedziała:
- Dobrze, że wróciłeś…
- A dlaczego miałbym nie wrócić? - zdziwiło się Autko - przecież
jesteście rodziną.
To były wspaniałe święta. Śpiewaliśmy kolędy i jedliśmy placek
upieczony przez Alę.
Choinka mieniła się w świetle lampek. Ale najważniejsze było to, że
byliśmy razem.

Kubusiowe przysmaki

czyli co lubimy jeść…

Przepis według pomysłu cioci Asi na pyszne ciasto
Ciasto jest bardzo proste do zrobienia, ponieważ nie wymaga
pieczenia. Składniki przekładamy w następującej kolejności:
 herbatniki
 krem do tortów Gellwe waniliowy
 krakersy
 1 puszka krówki (kajmak)
 herbatniki
 śmietana 36% (do ubicia)
 starta czekolada (do posypania)

Życzymy smacznego!

Kubusiowe żarciki
czyli, co wydarzyło się śmiesznego w naszym przedszkolu…….
Rozmawiałam z ciocią Natalią o nadchodzących jasełkach. Naszej
rozmowie przysłuchiwała się Oliwia (3 lata). Zapytałam więc dziewczynki:
„Oliwia masz może jakąś rolę na jasełka”. Przerażona dziewczynka
patrzy na mnie i mówi: „Nie, ja mam tylko mamusię i tatusia”.
Po skończonej zabawie na bawialni próbuję zmobilizować moje
dwulatki do sprzątania. Jednak to zadanie idzie dzieciakom bardzo
opornie. Dzieci bawią się w najlepsze, nikt nie wykazuje inicjatywy do
sprzątania. Moim wysiłkom przygląda się Olek (6 lat) i mówi: „Ciociu, ja
Ci pomogę sprzątać, bo jesteś taka biedna na tych maluchach!”.
Na zajęciach w grupie „Żeglarzy” dzieci miały za zadanie
opowiedzieć historyjkę obrazkową. Lenka (4 lata) miała na swoim
obrazku piejącego koguta. Nie mogąc przypomnieć sobie jaką czynność
wykonuje

kogut

kukurykować……”

zaczęła

opowiadać:

„Rano

kogut

zaczął

