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„Zaczarowane drzewko”
Choinka proszę pana
jest chyba zaczarowana,
bo zaraz wszystko odmienia:
było szaro, a ona wchodzi do domu –
zielona i spełnia marzenia.
Choinka – niby królewna
taka zielona i srebrna,
taka czerwona i złota.
A pod nią – nasze marzenia:
Lalka dla Mani i miś dla Henia,
nawet piłeczka dla kota.
Dobrze się bawić przy świeczkach,
tu miś, tu kot, tu laleczka.
I spać nam nikt jeszcze nie każe.
Choinka, proszę pana
choinka zaczarowana –
drzewko spełnionych życzeń.
Maria Terlikowska

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
W ostatnim okresie w naszym przedszkolu wydarzyło się między
innymi:
10.11.2021- Obchody Dnia Niepodległości
25.11.2021- Obchody Dnia Pluszowego Misia
06.12.2021- Mikołajki
16- 20.12.2021- kiermasz świąteczny oraz kiermasz
książek
a wydarzy się niebawem:
Wigilia grupowa

Gazetka zawiera zadania do wykonania dla dzieci w
domu.

POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO
„Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?”
A. Galica
Pewnej ciemnej nocy, kiedy padał gęsty, biały śnieg, z nieba na
ziemię wędrował mały Aniołek i niósł w ręce złoty dzwoneczek. Hop, hop,
hop, hop – przeskakiwał Aniołek z płatka na płatek, aż znalazł się na
ziemi.
Spotkał go szary, pręgowany Kocur, który właśnie wyszedł na
spacer.
- Co ty tu robisz? spytał Kocur Aniołka.
- Jak to co? Idę, żeby przypomnieć wszystkim, że są święta Bożego
Narodzenia – odparł Anioł – będę głośno dzwonił moim
dzwoneczkiem.
- A komu potrzebne są święta Bożego Narodzenia? – mruknął niechętnie
Kot.
- Nie wiesz komu? – zdziwił się Aniołek i zadzwonił dzwoneczkiem.

- Wszystkim! Wszystkim potrzebne jest Boże Narodzenie – i znowu
zadzwonił.
- Wszystkim – prychnął kocur. – Wszystkim, to znaczy komu?
- Och – westchnął Aniołek i usiadł na zaśnieżonym płocie – to długa
historia.
Święta Bożego Narodzenia potrzebne są choince, żeby mogła ubrać się
w kolorowe bombki, i gwiazdkom, żeby mogły wyrosnąć na czubku
choinek.
- I komu jeszcze? – zapytał zaciekawiony Kot.
- Jeszcze? – Aniołek zastanowił się chwilkę – Boże Narodzenie
potrzebne jest mamusi, żeby ubrała się w najpiękniejszą sukienkę,
i tatusiowi, żeby pokazał jaki jest mocny i przyniósł do domu
największą choinkę, i dzieciom, które czekają na prezenty.
- I jeszcze? – dopytywał się Kot. – Po co jeszcze są te święta?
- Jeszcze po to – odparł Aniołek – żeby wszyscy spróbowali jak smakuje
biały, wigilijny opłatek i żeby zaśpiewali kolędę:
Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.
- Tak zamruczał Kot – teraz już wiem, po co jest Boże Narodzenie.
A Aniołek powędrował dalej, głośno dzwoniąc swoim dzwoneczkiem.

Zadanie do wykonania dla dzieci 3, 4- letnich.

Zadanie do wykonania dla dzieci 5, 6- letnich.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego
Nowego 2022 roku życzy Dyrektor i pracownicy
przedszkola

