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          Wychowanie przez sztukę jest nieodłącznym 
elementem wszechstronnego wychowania 
człowieka. Działalność plastyczna obok zabawy jest 
jedną z najważniejszych form naturalnej aktywności 
dziecka w przedszkolu. Jej istotne znaczenie polega 
na tym, iż zespala procesy emocjonalne, poznawcze 
i motoryczne przebiegające na różnych szczeblach 
systemu nerwowego, co przyczynia się do 
harmonijnego rozwoju osobowości dziecka.  

Dzieci są kreatywne z natury dlatego tę 
nieocenioną zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Poprzez rysunek i inne 
prace plastyczne dziecko ma szanse wyrażania własnych emocji i przeżyć, rozwija 
twórczą inicjatywę, pomysłowość a także wiarę we własne siły. Nauczyciele natomiast 
poprzez twórczość mogą poznać swojego wychowanka, jego emocje, rozwój 
intelektualny, jak również zainteresowania.  

Poprzez aktywność plastyczną dzieci uczą się wytrwałości, odpowiedzialności  
i współpracy w zespole. W swoich działaniach dziecko bardzo często napotyka na 
różnorodne problemy, w rozwiązywaniu których nauczyciel powinien pozostawić mu 
możliwie jak najwięcej swobody i twórczej wypowiedzi. Nie powinniśmy  ingerować     
w kompozycje dziecka, bo najważniejszy jest sam proces tworzenia. Przyczynia się to do 
aktywizowania myślenia, jak również sprzyja rozwojowi samodzielności, refleksyjności, 
a także pomysłowości dziecka.  

Plastyka ma ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego, jak również rozwoju 
sprawności ruchowych dzieci zaspokajając tym samym ich potrzebę przeżyć, działania 
oraz manipulowani przedmiotami. Poprzez estetyczne oddziaływanie wywołuje 
wzruszenia, a także rozwija i wzbogaca poczucie piękna oraz brzydoty. Nierzadko 
niektóre z technik plastycznych stosuje się jako środek terapii, jak przykład możemy 
podać malowanie palcami.  

Zadaniem nauczyciela jest stworzenie takich warunków pracy, aby dziecko czuło 
się swobodnie, z tym że może się pobrudzić lub też coś pobrudzić, a także aby miało 
wybór narzędzi, materiałów oraz miejsca pracy, czyli stół, podłoga itp.  
Każde bowiem dziecko, bez względu na swoje zdolności, kiedy tworzy, jest szczęśliwe  
i radosne – rozwija się według własnych możliwości. 

Agnieszka Olechno 
 

 
  

ARTYKUŁ MIESIĄCA: „TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM” 
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 13.XI- Teatr Studio Magik „Przygody 
małego patrioty” 

 27.XI – „Planetarium” 
 listopad – Andrzejki w każdej z grup 
 03.XII- Teatr Arkadia „Królowa Śniegu” 
 18. XII- Audycja muzyczna „Kłopoty 

Mikołaja” 

 11. XII – warsztaty bożonarodzeniowe 
„Zapachy świąt” -wspólne ubieranie 
choinek i zdobienie pierników 

 19. XII – Jasełka – spotkanie wigilijne 
 styczeń – wydanie kolejnego numeru 

gazetki przedszkolnej Kwiatuszek 

NASZE PRACE… 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA… 
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Drodzy czytelnicy! 

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. 
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 

żyje własnym pięknem, a Nowy Rok niech obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,  

niech spełniają się wszystkie Wasze marzenia. 
życzenia składają: Dyrekcja Przedszkola nr 5 w Sokółce wraz z pracownikami. 

 
 
 

„Maczki”  
wiersze 
"Wiewiórka" 
Wiewióreczka mała kamyczek spotkała 
Wiewióreczka mała patyczek spotkała 
Wiewióreczka mała robaczka spotkała 
Wiewióreczka mała szyszkę spotkała 
Wiewióreczka mała orzeszka spotkała 
Kamyczek poklepała 
Patyczek podrapała 
Robaczka uściskała 
Szyszkę  pogłaskała 
A orzeszka zabrać chciała 
„Choineczki” 
My jesteśmy choineczki raz, dwa, trzy, 
mamy na głowach dzwoneczki raz, dwa, 
trzy 
Wyrosłyśmy w gęstym lesie raz, dwa, trzy 
W którym echo głośno niesie raz, dwa,trzy 
Teraz w rączki zaklaszczemy raz, dwa, 
trzy , 
i nóżkami potupiemy raz, dwa, trzy,  
i rączkami pomachamy raz, dwa, trzy. 
Śnieżek pada, słonka świeci raz, dwa, trzy,  
podskakują w górę dzieci raz, dwa, trzy.  
Już niedługo będą święta raz, dwa, trzy, 
buzie mamy uśmiechnięte cha, cha, cha. 
piosenki 
„Pan Listopad” 
Pan Listopad gra na basie: 
dylu, dylu, bum! 
Na jesiennym graniu zna się, 
trawką dotknął strun. 
Ref.: Wesoło gra muzyka, 
pada deszcz, 
Świerszcz za kominem cyka, 
tańcz, gdy chcesz! 
Pan Listopad gra na bębnie: 
bara, bara, bam! 
Z deszczem puka równo, pięknie, 
koncert daje nam. 
Ref.: Wesoło gra muzyka… 
Pan Listopad gra na flecie: 
fiju, fiju, fiu! 

Z liści złotych ma berecik, 
a kubraczek z nut. 
Ref.: Wesoło gra muzyka… 
„Kolęda na niebie”- 
patrz Stokrotki 
Stokrotki 
wiersze 
„Jeż” 
Krótkie nóżki, długi ryjek, 
ostre kolce ciało kryją. 
Ach, cóż to za groźny zwierz? 
To jest jeż, malutki jeż. 
Węszy noskiem w lewo, w prawo, 
to pod listkiem, to pod trawą, 
gdzie się kryje dobry łup. 
Drepcze mały jeż – tup, tup. 
Drepcze poprzez lasu gąszcze, 
łapie myszy, węże, chrząszcze... 
Gdy zimowe przyjdą dni, 
zagrzebany w liściach śpi.  
„Choinka w przedszkolu” 
Na jednej gałązce pajac 
śmiesznie porusza nogami. 
Niżej ciastko z piernika 
dużo zabawek tu mamy. 
Sto bombek małych i dużych, 
Gwiazdki na każdej gałązce, 
Stroiki zrobione przez dzieci 
kolorowe, błyszczące. 
Wszyscy pięknie ubrani 
każdy uśmiechnięty. 
Bo z wielkim workiem prezentów 
Przyszedł Mikołaj Święty. 
piosenki 
„Taniec ognia”  
Ogień, wielki ogień, 
pali, grzeje, płonie: 
żar, czar, żar, czar 
Ogień, wielki ogień, 
pali, grzeje, płonie: 
żar, czar, żar, czar. 
Płomień tu, płomień tam,  

płomień tu, płomień tam. 
Ognia blask łączy nas, 
ognia blask łączy nas. 
Żar, czar, żar, czar. 
Ogień, wielki ogień, 
pali, grzeje, płonie: 
żar, czar, żar, czar. 
„W kole” 
Rysujemy z kola uśmiechnięte słońce, 
kolorowe kwiaty na zielonej łące. 
Potem wszystkie dzieci tańczyć chcą 
wesoło, 
więc chwytamy się za ręce i tańczymy w 
kolo. 
Ref: Najpierw koło jest malutkie, 
ale bardzo okrąglutkie, 
potem rośnie ,potem pęka 
i już kończy się piosenka. 
„Kolęda na niebie” 
1. Aniołek maleńki jak wróbelek. 
Przyfrunął do szopy do Betlejem 
zapalił na niebie wielką gwiazdę 
aż noc się zrobiła jak dzień jasna ! 
Ref. Kolęda na niebie 
kolęda na ziemi, kolęda. 
Kolęda na niebie 
kolęda na ziemi dla Ciebie kolędujemy. 
2. Zaśpiewał głosikiem jak dzwoneczek 
że w szopie na sianie leży dziecię 
kto widział te cuda nad cudami 
że Bóg choć maleńki będzie z nami. 
Ref. Kolęda na niebie 
kolęda na ziemi, kolęda. 
Kolęda na niebie 
kolęda na ziemi dla Ciebie kolędujemy. 
3. Przybiegli pasterze i zwierzęta 
Królowie przynieśli już prezenty 
i Ciebie zaprasza do Betlejem 
aniołek maleńki jak wróbelek. 
Ref. Kolęda na niebie 
kolęda na ziemi, kolęda. Kolęda na niebie 
kolęda na ziemi dla Ciebie kolędujemy. 
„List do Świętego Mikołaja” 
1.Drogi Mikołaju, 

WIERSZE I PIOSENKI: LISTOPAD, GRUDZIEŃ 
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Piszę list do Ciebie, 
Wyślę go szybciutko- 
Zaraz będzie w niebie. 
Ref: Czy bardzo jesteś zajęty? 
Bo już czas na piękne prezenty! Bis 
2.Drogi Mikołaju, 
Daj mamusi słońce, 
tacie gwiazdkę z nieba, 
cioci bzy pachnące. 
Ref: Czy bardzo jesteś zajęty?... 
3.Drogi Mikołaju, 
dzieci tu czekają, 
cieszą się choinką, 
tańczą i śpiewają. 
Ref: Czy bardzo jesteś zajęty?... 
Bratki 
wiersze 
„Przyjęcie punkt trzecia!” 
Mamo! Już jest prawie trzecia! 
Tak mi szybko dzień przeleciał... 
Mamo! Podaj mi trzy szklanki! 
Zaraz przyjdą koleżanki! 
Tu rozłożę trzy miseczki, 
trzy serwetki, trzy łyżeczki, 
teraz po trzy gałki lodów, 
trzy wafelki włożę z przodu... 
Mamo! Patrzysz, jak się staram? 
Jest już trzecia? Będzie zaraz! 
Zegar bije. Raz... dwa... trzy... 
Witaj, Zosiu! Cześć! To my! 
 „Cztery smoki” 
Patrzcie, moi mili! Niech wam miny 
rzedną! 
Pokażę wam smoka, co ma głowę jedną! 
Phi! To ma być smok? Aż mi śmiać się 
chce! 
Proszę! Oto bestia, co ma głowy dwie! 
Cóż to są dwie głowy? O! Niech teraz 
drży 
najmężniejsze serce, bo mój smok ma 
trzy! 
To i tak jest nic! Niech ucichną szmery! 
Patrzcie! Tu jest smok, co ma głowy 
cztery! 
I tak sobie stały wszystkie cztery smoki, 
wszystkie eleganckie, każdy z nich miał 
smoking. 
A gdy się znudziły tym staniem na 
scenie, 
zaczęły ziać ogniem, kończąc 
przedstawienie. 
„Orszak Mikołajowy" 
Polem srebrzystym, 

polem zimowym, 
wwędruje orszak mikołajowy. 
Najpierw aniołki idą parami. 
Niosą koszyczki 
z czym? Z prezentami. 
Potem Mikołaj 
poważnie kroczy 
wśród zmarszczek błyszczą 
niebieskie oczy. 
Za Mikołajem w śnieżnej zamieci 
idą choinki! 
Dokąd? Do dzieci 
Wędruje orszak dalej i dalej... 
A dzieci w domach 
nie śpią dziś wcale. 
„Sześciu Mikołajów" 
Trudno uwierzyć w te opowieści. 
To się w mojej głowie nie mieści 
To zupełnie jak w snach i marzeniach, 
kiedy spełniają się twe życzenia. 
Sześciu Mikołajów stanęło w 
drzwiach. 
A ja ze zdumieniem krzyknęłam -Ach. 
Pierwszy przyniósł mi żółtą 
kaczuszkę. 
Drugi dał mi zieloną poduszkę. 
Trzeci podarował piłkę w groszki. 
Czwarty dał mi zielone kaloszki. 
Piąty wręczył słodkie czekoladki, 
w wielkim pudełku w czerwone 
kwiatki. 
Szósty miał dziurę w worku i płakał. 
Pocieszyłam tego ostatniego 
i dałam mu lizaka dużego. 
piosenki 
„Jasny ogień”  
1. Kiedy z głodu burczy w brzuchu, 
mama na to radę ma: 
na kuchence nam gotuje 
pyszne danie – albo dwa! 
Ref. Ogień, jasny ogień, 
tak potrzebny jest! 
Płonie pod czajnikiem 
i w kominku też! 
W zimny dzień ogrzeje, 
w nocy światło da. 
Ogień, jasny ogień 
– każdy z nas go zna! 
2. Przy ognisku jest gorąco, 
słychać wkoło iskier trzask! 
Drewno w popiół się zamienia, 

gdy już zgaśnie ognia blask... 
Ref. Ogień, jasny ogień… 
3. Jeśli ognia chcesz poszukać, 
mamie daj całusów sto! 
Kiedy kogoś bardzo kochasz, 
to w serduszku znajdziesz go! 
Ref. Ogień, jasny ogień... 
„Taniec ognia”- patrz Stokrotki 
„Już blisko kolęda" 
Gdy w pokoju wyrośnie choinka, 
łańcuszkami, bombkami zaświeci 
to znaczy, że już święta, 
że już blisko kolęda, 
że Mikołaj przyjedzie do dzieci, 
Hej , kolęda, kolęda. 
Gdy opłatek już leży na stole, 
pierwsza gwiazdka zabłyśnie na 
niebie, 
to znaczy, że już święta 
że już blisko kolęda, 
że Mikołaj przyjedzie do dzieci, 
Hej , kolęda, kolęda. 
Gdy upieką się słodkie makowce 
i głos dzwonka z daleka zawoła, 
to znaczy, że już święta 
że już blisko kolęda, 
że Mikołaj przyjedzie do dzieci, 
Hej , kolęda, kolęda. 
„Święty Mikołaj" 
Już świąteczna gwiazdka świeci, 
choineczkę maja dzieci, 
aniołeczki z nieba sypią, 
biały lekki puch. 
Ref: Mikołaju, mikołaju 
na ciebie czekamy też. 
Moc prezentów nam przyniesiesz, 
o czym marzę dobrze wiesz. 
Choineczka juz ubrana, 
ciepłe kluski niesie mama. 
Stół świąteczny zastawiony 
teraz życzeń moc. 
Ref: Mikołaju, Mikołaju.... 
 

 
 
 

 
UWAGA!!! 

Drodzy Rodzice pamiętajcie Gazetka Przedszkolna „Kwiatuszek” ukazuje się co 2 miesiące. 
Następne wydanie już w styczniu. Serdecznie zapraszamy. 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 85 – 711 – 25 – 39 
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