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1.W którym oknie jest firanka?
2. Znajdź dziewczynkę.
3. Policz drzewka.
4. Znajdź 5 kotów.
5. Kto wystaje z komina?
6. Gdzie rośnie choinka?
7. Znajdź Pana w kapeluszu.



Od Redakcji

Kochani! Witamy Was w Nowym Roku 2018 z kolejnym numerem naszego kwartal-
nika. Życzymy, aby Nowy Rok przyniósł wszystkim wiele sukcesów i radości. 

„ STYCZEŃ ”
Styczeń bardzo jest zajęty, bo lodowe ornamenty 
kładzie w oknach  każdej chaty lub maluje na nich kwiaty. 
Nie jest miły i łaskawy: sypie śniegiem, mrozi stawy,
za to dzieciom daje sanki, kulig, narty i bałwanki.

Zima to czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby czas zimowego wypoczynku dostarczył 
radosnych i niezapomnianych wrażeń, pamiętajmy o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa:

-  Nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zajęci zabawą, możemy nie dostrzec        
w porę nadjeżdżającego samochodu.
- Nie przechodzimy w miejscach niedozwolonych, doczepiamy do rękawa 
elementy odblaskowe.
 - Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich.
-  Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może stwarzać 
duże zagrożenie. 
-  Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych miejscach. 
-  Stawy, jeziora czy rzeki nie są bezpiecznym miejscem do zabawy. Lód w każdej 
chwili może się załamać!
- Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg. 
- Rzucając się śnieżkami, staramy się nie celować w twarz drugiej osobie.
BAWIMY SIĘ POD OPIEKĄ RODZICÓW!

KARNAWAŁ
W karnawale, w karnawale zawsze idziemy na bale.
Każde dziecko duże małe, lubi bale w karnawale.
 Można zmienić się w królewnę, w królewicza można też, 
 są cyganki, wróżki, żabki, jest i batman, jest i jeż.

     Karnawał to przede wszystkim czas balów i zabaw. Jego rozpoczęcie oficjalnie 
następuje w dniu Trzech Króli czyli 6 stycznia, jednak wiele osób uważa za datę 
jego rozpoczęcia Nowy Rok. Koniec karnawału wypada w Środę Popielcową.
     Sam karnawał kojarzy się jednak z szaleństwem noworocznym oraz                                   
z nadrabianiem strat w zabawach i balach, które wstrzymywał skutecznie okres 
Adwentu.
    Karnawał to także nieodłączny element dzieciństwa. Już od grudnia dzieci żyją 
myślą o już niedługo mającym nastąpić balu. Zabawy karnawałowe goszczą 
z powodzeniem już w przedszkolach i jest to dla dzieci wspaniała forma zabawy.
   Wiele konkursów i zajęć w czasie trwania tego balu to wspaniałe przeżycie dla 
dzieci. Nieodłącznym elementem takich wydarzeń są odpowiednie stroje. Dzieci 
nie zdradzają szczegółów swoich strojów karnawałowych. 
   W naszym Przedszkolu Bal Karnawałowy odbył się 11 stycznia i poprowadzili go 
aktorzy z teatru „CoNieCo”.To była wspaniała zabawa !!! 
 Fotorelacja dostępna na stronie www. i facebooku.
 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OKŁADKĘ!  

    
  Przypominamy o trwajacym konkursie. Zachęcamy do tworzenia okładek, 
które ozdobią nasz Kwartalnik. 
    Tymczasem serdecznie gratulujemy Izabeli Prutis z grupy Krasnoludki                
za stworzenie pięknej pracy, która stała się wizytówka naszego drugiego 
numeru!
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                                                     BRAWO IZA!!!



  Choć czas adaptacji w grupie „Kaczuszek” się już zakończył, to dzieci 
przybywa nam coraz więcej…
  Dzieciaczki wzorowo już leżakują i nie mają problemów z zasypianiem. 
Na zajęciach dydaktycznych efektywnie uczestniczą, a poprzez codzienne 
spacery podniosła się u nich odporność jak i samodzielność przy ubieraniu
 i rozbieraniu. Nasze maluchy bardzo lubią zabawy na śniegu,wspólnie ze swoimi 
paniami ulepiły też bałwanka.
  Sezon zimowy był intensywny pod względem imprez grupowych 
i ogólnoprzedszkolnych. Nasza grupa wzięła udział w wielu audycjach  
muzycznych i teatrzykach (np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia),  Jasełkach 
(zorganizowanych przez starsze grupy).
 W dniu 11.12. Kaczuszki z rodzicami i babciami ozdobiły choinkę, 
własnoręcznie zrobionymi ozdobami. Przebieraliśmy się też w różne stroje na 
Balu Karnawałowym, a 24.01 świętowaliśmy w naszej grupie Dzień Babci                       
i Dziadka. Serdecznie dziękujemy Rodzicom oraz Dziadkom za pomoc w                    
przygotwaniu poczęstunku. 
  „Kaczuszki” chętnie uczęszczają już do przedszkola, są radosne i mają 
dobre samopoczucie.
 
  

Nauczycielki:
Karolina Szczepańska, 
Magdalena Sokołowska 

rys. Marcelina Matejczuk

KĄCIK KULINARNY 

PRZEPIS NA PRZEDSZKOLNY HUMMUS

Składniki:
2 szkl. ciecierzycy
2 ząbki czosnku
½ szkl. oleju ( np. kujawskiego)
2 łyżki suszu warzywnego (np.pomidory            
z bazylią i czosnkiem)
2 łyżki soku z cytryny
1 łyżeczka soli (lub więcej)

Wykonanie:
- Susz zalewamy oliwą na noc.
- Ciecierzycę namaczamy na 12 h (najlepiej    
na noc), zalewając ją wodą na  wysokość
 ok. 5 cm.

- Po tym czasie gotujemy ciecierzycę      
do miękkości, dolewając wcześniej wody 
do tej samej wysokości co poprzednio. 
Ważne by w trakcie gotowania, nie solić 
wody!
- Gdy będzie miękka, to ją blendujemy, 
dodając po kolei pozostałe składniki. 
- Jeśli pasta będzie za sucha, to dodajemy 
przegotowanej wody.
- Doprawiamy solą i sokiem z cytryny, 
tak żeby zadowolić swoje podniebienie.
- Gotowe.

NA WESOŁO

W starszej grupie Pani  zadaje pytanie 
przedszkolakom:
- Dzieci, a gdzie mieszkał Pan Jezus? 
- W Betlejewie! – krzyczy Kornel.

Pani  szuka czegoś ważnego na biurku,     
po czym znajduje tę rzecz i stwierdza:
- O jest, „kamień spadł mi z serca”!
Na co rozgląda się i mówi jeden                 
z chłopców:
- Pani, a gdzie ten kamień?

     Anegdoty naszych przedszkolaków:

W czasie zajęć artystycznych Pani mówi do 
Kasi, która swoje dłonie „ukleiła”  wszystkimi 
materiałami plastycznymi naraz:    
- Karina, spójrz na swoje ręce! Karina na to:
- Ojej, chyba mnie trochę poniosło…

Dziewczynka skarży się Pani:
- Pani Haniu, a Jola obcięła mi wczoraj palec 
nożyczkami!
- Ojej, pokaż!
Na co dziewczynka pokazuje „uszkodzony” 
palec.
- Ale przecież  jest- zauważa Pani.
- O! Odrósł!? – stwierdza  Aurelka.



    Nasze 3-latki uczęszczają do przedszkola już piąty miesiąc. Dzieci  w grupie czują się 
bardzo dobrze i są coraz bardziej samodzielne. Codziennie wdrażane są do zgodnej 
zabawy wspólnymi zabawkami, przestrzegania reguł i zasad dotyczących 
bezpieczeństwa oraz zgodnego współdziałania w zespole. Codziennie biorą też udział 
w zajęciach poznawczych.
     Przyszedł grudzień - a z nim oczekiwanie na Świętego Mikołaja i Święta Bożego 
Narodzenia. W oczekiwaniu uczestniczyliśmy w zadaniach z kalendarza                            
adwentowego. Dzieci przygotowywały prace plastyczne, uczyły się piosenek, kolęd, 
rozmawiały o wymarzonych prezentach i pragnieniach. Udekorowaliśmy  świątecznie 
naszą salę. Odbyły się też warsztaty plastyczne z Rodzicami, na których wspólnie 
wykonaliśmy bombki techniką decupage. Dzieci uczestniczyły                                                          
w ogólnoprzedszkolnych spotkaniach bożonarodzeniowych. Oglądały przedstawienie 
jasełkowe, przedstawienie teatralne ,,Kolędnicy", słuchały audycji muz. ,,Hej kolęda, 
kolęda”.
    Dzieci uwielbiają zimę, śnieg i zabawy na śniegu. W tym roku ciągle czekamy                  
na śnieg, ale rozmawiamy na tematy zimowe. Dzieci wiedzą jak należy się ubierać 
zimą, co się dzieje z ptakami i zwierzętami o tej porze roku. Poznały zjawiska                 
atmosferyczne charakterystyczne dla zimy. Doświadczyły co to jest mróz, który 
trzyma od dwóch tygodni. W przedszkolu dokarmiamy ptaki. Wsypujemy ziarenka                
i inne przysmaki do karmników.
     Dzieci przygotowały też występ z okazji święta Babci i Dziadka (piosenki, wiersze i 
taniec). Wspólnie też przygotowaliśmy prezenty, którymi dzieci obdarowały swoich 
gości.
       Od 22 stycznia zaczynamy ferie zimowe. Nareszcie spadł śnieg więc będzie wesoło. 
Śnieg i zabawa daje dzieciom dużo radości. Zabawy na śniegu hartują, wzmacniają 
odporność, więc dzieci codziennie bawią się w białym puchu.Wiedzą, że należy 
przestrzegać ustalonych zasad, aby bawić się bezpiecznie.                                                                                                                                                         
Wesołej i miłej zabawy kochanym ,,Krasnoludkom” życzą...

KARTKA Z KALENDARZA- co wydarzyło się  w przedszkolu

rys. LenCzyżewska 

Nauczycielki:

Wiesława Chorąży, 

Małgorzata Szypluk  

Grudzień 2017r. – udział w akcji charytatywnej na 
rzecz dzieci  z Grodna (Zbiórka zabawek i środków 
czystości)-Krasnoludki, Pszczółki, Smerfy 
 
1.12- 24.12 – Przedszkolny Kalendarz Adwentowy z 
zadaniami do wykonania  
3.12.– urodziny  Krystianka B. z Muminków 
5.12.– urodziny Bruna D. z Muminków 
6.12.-  Mikołajki  -wszystkie grupy 
7.12.- Wyjazd do Arboretum Muminków i Smerfów 
11.12. – Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci i     
               rodziców w Muminkach 

    14.12. - Urodziny Huberta F. z Pszczółek 
     – spotkanie przedświąteczne z rodzicami w                                                                                                                                              
Krasnoludkach                                                                                                                                                                                              
15.12.-  Jasełka w wykonaniu Smerfów 

   17.12.– Urodziny Amelki Sz. z Krasnoludków 

18.12 - Przedstawienie Jasełkowe Pszczółek dla 
Rodziców  
19.12.- Przedstawienie pt. „Kolędnicy” Teatr „POD 
ORZEŁKIEM”- wszystkie grupy                                           
– urodziny Paulinki H. z Muminków    
 19.12.– Jasełka w Gumisiach  

21.12.-  Audycja muzyczna pt. „Hej kolęda, kolęda”      

- Urodziny Natalki O. z Pszczółek 
- Jasełka w grupie Elfy  

25.12. - Urodziny Julii L. z Elfów 

26.12 - Urodziny Natalki A. z Pszczółek 

27.12.– urodziny Mateuszka B.  z Muminków,  
 – urodziny Zosi K. z  Gumisiów 

28.12 - Urodziny Jagody R. z Elfów 

30.12.– urodziny Janka K. z Krasnoludków 

31.12 - Urodziny Weroniki Sz. z Pszczółek 

Styczeń 2018r – udział Krasnoludków w konkursie na 

okładkę do kwartalnika  

1.01.– urodziny Ali O. z Muminków 
 
04.01. – urodziny Mateusza L. z Krasnoludków 
05.01.– urodziny Jasia J. z Gumisiów 

08.01 - Urodziny Huberta W. z Pszczółek, 
 -Urodziny Filipa M. z Elfów 

11.01.-  Bal Karnawałowy – „Zabawa w cyrk” Teatr 
„CONIECO”  wszystkie grupy  
      
12.01.- Wyjazd do Arboretum Muminków i Smerfów 

 
14.01. – urodziny Szymona K. z Krasnoludków 
15.01.- Dzień Babci i Dziadka w Elfach 
15.01 - Wyjazd do Arboretum Pszczółek i Gumisiów 

16.01 - Dzień Babci i Dziadka w Smerfach 

17.01 - Dzień Babci i Dziadka  w Pszczółkach,  
- Urodziny Miłosza U.  z Elfów 

18.01. Dzień Babci i Dziadka w Muminkach 
18.01. – Dzień Babci i Dziadka w Gumisiach 

    18.01.- Występ Smerfów w Przeglądzie Jasełek w 
Domu Ludowym w Supraślu 

19.01.–Dzień Babci i Dziadka w Krasnoludkach 
21.01.– urodziny Bartusia P. z Muminków 
22.01- 02.02 Ferie Zimowe 
22.01– Karnawałowe ferie u Królowej Śniegu 
23.01.– Urodziny Ignacego Z. z Krasnoludków 
24.01-„Ferie z kinem” wyjście Smerfów do Domu 
Ludowego na projekcję bajek. 

24.01 Wyjście do Kina grupy „Kaczuszek” na bajkę 
„Pan Peabody i Sherman” 

25.01- Dzień Babci i Dziadka w grupie Kaczuszek 

25.01 Wyjście do Kina grupy Gumisie i Elfy na bajkę 
„Auta” 

26.01 Wyjścia do kina grup Gumisie, Pszczółki, Smerfy 
i Elfy na bajkę „ Epoka lodowcowa”.  

 28.01.– urodziny Patryka F. z Gumisiów 

30.01.– urodziny  Sebastianka K. z Muminków 

30.01.– urodziny Leny Cz. z Krasnoludków 
 
02.02-Udział  Smerfów, Gumisiów i  Pszczółek na Balu 
 Karnawałowy w Centrum Kultury i Rekreacji  
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 Grudzień i styczeń w Pszczółkach minął bardzo 
ciekawie i pracowicie :) Pszczółki zaczęły od przygotowań 
do Jasełek, które przedstawiły swoim Rodzicom. Jedna z 
naszych kochanych Pszczółek otrzymała wyróżnienie w 
konkursie ogólnopolskim pt:  "Mój wymarzony strój do 
tańca"- serdecznie gratulujemy Małgosi Wilczynskiej! 
Dzieci otrzymały bardzo dużo świątecznych pocztówek 
od przyjaciół  z innych przedszkoli z całej Polski w ramach 
projektu "Pocztówkowe Przedszkole". Styczeń rozpoczął 
się wycieczką do Arboretum w Kopnej Górze, w ramach 
Metody Projektu "Leśne Przedszkolaki", gdzie 
dowiedzieliśmy się o dokarmianiu zwierzyny leśnej i 
ptaków. Oczywiście styczeń nie mógł się odbyć bez 
uroczystości przygotowanej specjalnie dla naszych                
Kochanych Babć i Dziadków.  

    Zimą w grupie „ Gumisiów” nauka, praca i zabawa nie ustają.  Kontynuowane               
są programy profilaktyczne, innowacje pedagogiczne, zajęcia dodatkowe                   
przewidziane i zaplanowane na początku roku. Wraz z nastaniem okresu częstszych 
zachorowań zorganizowane zostały w naszej grupie oraz w grupie Pszczółek zajęcia 
otwarte na temat „Rola aktywności ruchowej w życiu dziecka 5 letniego”. Prelekcję 
połączoną  z prezentacją multimedialną wygłosiła mama naszego Bartka – pani             
dr Agnieszka Muszyńska-Mazur. W kolejnym miesiącu mróz i śnieg nie przeszkodził 
nam  w wyjeździe do Arboretum  w Kopnej Górze, gdzie przedszkolaki poszerzyły 
swoją wiedzę o sposoby pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy. W grudniu, 
kiedy wszyscy przygotowywali się do Świąt Bożego Narodzenia, Gumisie przeżywały 
ten czas razem ze swoimi bliskimi w czasie prezentacji  grupowych Jasełek.  Wcześniej 
gościły też św. Mikołaja, który przyjął ich listy z prośbami wyrażonymi w formie 
plastycznej. Przedszkolaki  wspaniale bawiły się również na balu karnawałowym – 
mogły wtedy zaprezentować swoje stroje i przebrania, na chwilę przenieść się w świat 
bajki i wyobraźni. W ostatnim czasie obchodziliśmy również wielką i ważną  
uroczystość grupową – Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci przygotowały swoim 
Dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty       i zaprezentowały świąteczne Jasełka.  
Z kolei „nasi rodzice” niezmiennie wspierają nas w działaniach dydaktyczno – 
wychowawczych – w okresie przedświątecznym nie zabrakło w naszej grupie 
własnoręcznie wypiekanych i podarowanych nam pierniczków, bombek                         
styropianowych do dekoracji, okazałych prezentów pod choinkę, skrzydeł aniołów, 
żywej choinki! Oprócz darowizn, rodzice pomagali nam również w kompletowaniu 
rekwizytów do Jasełek, pożyczając nam własne, domowe ozdoby, a Pan Kundzicz 
ucieszył całą społeczność przedszkola wcielając się w postać wyczekiwanego przez 
dzieci gościa.  Dziękujemy  Pani Romanowicz, Państwu Knyszyńskim, Pani 
Puciłowskiej, Pani Muszyńskiej-Mazur, Pani Masłowskiej, Pani Białous. Dziękujemy 
również naszym wolontariuszkom –   uczennicom klasy VB SSP w Supraślu – 
za systematyczną pracę w grupie oraz bezinteresowną pomoc podczas przygotowań 
do uroczystości grupowych.    
       Zapraszamy  do dalszej współpracy!

Nauczycielki:
Grażyna Rowińska
Małgorzata PrymakaNauczycielki: Anna Czyżewska, Joanna Bereś

rys. Ola Masłowska
Ania Makal 

rys. Karolinka Pieśniak 



  Nasze „Muminki” – kochają zimę. W miesiącach grudniu i styczniu czekając na 
biały puch i przyjście Pani Zimy brały udział w wielu ciekawych wydarzeniach           
i przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia, jak też uroczystości poświęconej 
Ukochanym Babuniom i Dziadziusiom.
   6 grudnia odwiedził nas św. Mikołaj. Było wiele radości, niespodzianek i wesołej 
zabawy. Jednak Mikołaj śniegu nie przywiózł, a jego zaprzęg zmuszony był mknąć 
po niebie. 7 grudnia szukaliśmy śniegu w Arboretum w Kopnej Górze 
przypatrując się przygotowaniom zwierząt do zimy. 
  Tymczasem Święta Bożego Narodzenia zbliżały się wielkimi krokami,                          
a my wyczekując ich uzupełnialiśmy nasz kalendarz adwentowy – serduszkami 
pełnymi dobrych uczynków. 11 grudnia spotkaliśmy się z rodzicami, aby wspólnie 
przygotować ozdoby świąteczne. Nasza sala też przybrała świąteczny wystrój. 
Ubraliśmy choinkę, przygotowaliśmy świąteczną szopkę, ozdobiliśmy okna                
i lampy. Dekoracji dopełniły łańcuchy lampek i lampiony na stolikach dzieci. 
Zrobiło się bardzo nastrojowo i przytulnie. Poznaliśmy historię narodzenia Pana 
Jezusa. Uczyliśmy się kolęd, powstało wiele pięknych prac plastycznych. 
Przypomnieliśmy sobie świąteczne tradycje przy naszym, grupowym wigilijnym 
stole. Obejrzeliśmy Jasełka w wykonaniu kolegów z grupy Smerfów,                 
przedstawienie teatru „Pod Orzełkiem” pt. „Kolędnicy”                                                                        
i wspólnie z filharmonikami śpiewaliśmy kolędy podczas audycji muzycznej         
pt. „Hej kolęda, kolęda”.  
  W styczniu – Nowy Rok przyniósł nam ochłodzenie. Zima postraszyła mrozem. 
My się zimy nie boimy, a z mrozem czarodziejem przyjaźnimy. Ciepło się             
ubieramy i na „jabłuszkach” z górki zjeżdżamy. Ptakom i zwierzętom pomagamy. 
„Stołówki” im urządzamy.
   Muminki pamiętały też o ukochanych i niezastąpionych Babuniach i                     
Dziadziusiach. Specjalnie dla Nich przygotowały piękne niespodzianki i zaprosiły 
na występ. W repertuarze królowały wiersze i piosenki o warzywach pełnych 
zdrowia, którego dzieci Dziadkom życzyły jak najwięcej.
                                                   Nauczycielki: Urszula Halicka i Joanna Lisowska                                             

    Zimą w grupie „ Gumisiów” nauka, praca i zabawa nie ustają.  Kontynuowane               
są programy profilaktyczne, innowacje pedagogiczne, zajęcia dodatkowe                   
przewidziane i zaplanowane na początku roku. Wraz z nastaniem okresu częstszych 
zachorowań zorganizowane zostały w naszej grupie oraz w grupie Pszczółek zajęcia 
otwarte na temat „Rola aktywności ruchowej w życiu dziecka 5 letniego”. Prelekcję 
połączoną  z prezentacją multimedialną wygłosiła mama naszego Bartka – pani             
dr Agnieszka Muszyńska-Mazur. W kolejnym miesiącu mróz i śnieg nie przeszkodził 
nam  w wyjeździe do Arboretum  w Kopnej Górze, gdzie przedszkolaki poszerzyły 
swoją wiedzę o sposoby pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy. W grudniu, 
kiedy wszyscy przygotowywali się do Świąt Bożego Narodzenia, Gumisie przeżywały 
ten czas razem ze swoimi bliskimi w czasie prezentacji  grupowych Jasełek.  Wcześniej 
gościły też św. Mikołaja, który przyjął ich listy z prośbami wyrażonymi w formie 
plastycznej. Przedszkolaki  wspaniale bawiły się również na balu karnawałowym – 
mogły wtedy zaprezentować swoje stroje i przebrania, na chwilę przenieść się w świat 
bajki i wyobraźni. W ostatnim czasie obchodziliśmy również wielką i ważną  
uroczystość grupową – Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci przygotowały swoim 
Dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty       i zaprezentowały świąteczne Jasełka.  
Z kolei „nasi rodzice” niezmiennie wspierają nas w działaniach dydaktyczno – 
wychowawczych – w okresie przedświątecznym nie zabrakło w naszej grupie 
własnoręcznie wypiekanych i podarowanych nam pierniczków, bombek                         
styropianowych do dekoracji, okazałych prezentów pod choinkę, skrzydeł aniołów, 
żywej choinki! Oprócz darowizn, rodzice pomagali nam również w kompletowaniu 
rekwizytów do Jasełek, pożyczając nam własne, domowe ozdoby, a Pan Kundzicz 
ucieszył całą społeczność przedszkola wcielając się w postać wyczekiwanego przez 
dzieci gościa.  Dziękujemy  Pani Romanowicz, Państwu Knyszyńskim, Pani 
Puciłowskiej, Pani Muszyńskiej-Mazur, Pani Masłowskiej, Pani Białous. Dziękujemy 
również naszym wolontariuszkom –   uczennicom klasy VB SSP w Supraślu – 
za systematyczną pracę w grupie oraz bezinteresowną pomoc podczas przygotowań 
do uroczystości grupowych.    
       Zapraszamy  do dalszej współpracy!

Nauczycielki:
Grażyna Rowińska
Małgorzata Prymaka

PÓŁ GODZINKI DLA RODZINKI… 

Zimowo- karnawałowe zabawy z dziećmi 

Zabawy z balonami 
  Taniec z balonem - bardzo znana zabawa, ale nie może jej zabraknąć           
na żadnej imprezie karnawałowej. Podczas tańca dzieci w parach mogą 
trzymać balon głowami, brzuchami, kolanami… Dużo jest przy tym śmiechu. 
Poza tym, można zabawę urozmaicić wprowadzając nagrody dla zwycięzców, 
którym nie spadnie balon na ziemię. 
Zabawy z cukierkami 
   Bardzo ciekawą zabawą jest bitwa o cukierki. Zawiązujemy dzieciom oczy,    
a ich zadaniem jest (po kolei, aby sobie nawzajem nie przeszkadzały) znaleźć 
cukierki, które są rozłożone na środku pokoju. Dzieci muszą się tutaj wykazać 
opanowaniem oraz dobrą orientacją w przestrzeni, aby nie zgubić drogi. 
Konkursy 
   Na zabawach karnawałowych sprawdzają się proste zabawy i konkursy, 
które nie wymagają poznawania dużej ilości zasad, gdyż dzieci w emocjach 
mają mniejsze możliwości skupienia uwagi i skoncentrowania. Zabawy muszą 
być ciekawe i śmieszne. Stąd bardzo sprawdzają się konkursy takie jak: 
kalambury, taniec na gazecie, zagadki itp.
na kartce powstaną ciekawe wzory. 

It’s cold,cold,cold!     Jest zimno!
I want my coat.          Chcę mój płaszcz. 
It’s cold,cold,cold!     Jest zimno!
I want my boots.        Chcę moje kozaki.
It’s cold,cold,cold!     Jest zimno!
I want my scarf.         Chcę mój szalik.
It’s cold,cold,cold!     Jest zimno! 
I want my hat.           Chcę moją czapkę.

TIME FOR ENGLISH

rys. Karolinka Miszczuk 

rys. Hania z Mumików

rys. Lenka z Muminków



„Elfy” bardzo aktywnie spędzały  czas przedświąteczny.
 Z wielkim zaangażowaniem i radością przygotowywały ozdoby choinkowe: 
wycinały je z masy porcelanowej- własnoręcznie zagniecionej, nawlekały               
na sznurki, kleiły łańcuch przyjaźni, robiły gwiazdy i pawie oczka. Niektóre z nich 
zaangażowały też do pomocy rodziców i przy okazji dziękujemy pani Dorocie 
Maliszewskiej, mamie Julii,  za cudną gwiazdę choinkową.
• Ubierały choinkę, którą podarował nam pan Krzysztof Myszkiewicz, tata 
Wiktora, (DZIĘKUJEMY!!!) i przystrajały swoją salę. Radości nie było końca!
•  Elfy z myślą o swoich bliskich, przygotowywały niespodziankę w postaci     
przedstawienia jasełkowego. Wykazały się talentem nie tylko aktorskim,               
ale i muzycznym.
• Dziękujemy Świętemu Mikołajowi za pamięć o wszystkich Elfikach i piękne 
prezenty, które otrzymaliśmy po przedstawieniu.
•  Na balu karnawałowym Elfy wesoło bawiły się przebrane za królewny, smoki, 
piratów, Czerwone Kapturki, Elzy, czarodziejki, Scooby- Doo, Spider Mana, 
królowe nietoperzy, policjantów, strażaków itp. Uwieńczeniem balu była wizyta 
Świętego Mikołaja, który przyniósł dzieciom wiele prezentów. 
•  Elfy pomagają również zwierzętom przetrwać zimę- dziękujemy rodzicom          
za wsparcie w gromadzeniu zwierzęcych przysmaków, które mogliśmy zanieść 
zwierzętom do lasu.
•  Styczeń to miesiąc, w którym mają święto osoby szczególnie ważne                      
dla naszych dzieci, są nimi Babcia i Dziadek. Z okazji Ich święta Elfy  przygotowały 
niespodzianki oraz część artystyczną. W przygotowania zaangażowali się rodzice 
(DZIĘKUJEMY za przepyszne smakołyki!!!). Dziękując za tak liczne przybycie 
wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy Wam zdrowia, radości, szczęścia                 
i pogody ducha.
•  Elfy brały udział w konkursie plastycznym: „Przedszkole marzeń. 
Grabówka 2018” – 6 dzieci.
•  W tych miesiącach urodziny miało pięcioro dzieci - Julia L., Jagoda R., Julia M., 
Filip M. oraz Miłosz U. Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze 
życzenia: zdrowia, uśmiechu od ucha do ucha, wielu wspaniałych koleżanek            
i kolegów oraz wymarzonych prezentów.
                   

Grudzień był dla naszej grupy miesiącem szczególnym. 
   W pierwszych jego dniach odwiedził nas Mikołaj. Ten wyjątkowy Gość rozdał 
wszystkim przedszkolakom prezenty. Radości nie było końca! Następnie              
15 grudnia nasza grupa wystąpiła z przedstawieniem jasełkowym dla całego   
przedszkola oraz rodziców, które spotkało się z ogromnym uznaniem. Z kolei      
w styczniu uczestniczyliśmy w balu karnawałowym prowadzonym  przez 
aktorów Teatru “CoNieCo”. Były tańce, konkursy i śpiewy, a przebrania były 
zachwycające! Kilka dni później do naszego przedszkola przybyli wyjątkowi 
goście- Babcie i Dziadkowie naszych podopiecznych. Wnukowie recytowali 
piękne życzenia, wiersze, śpiewali Sto lat! oraz wręczyli prezenty swoim            
kochanym Babcio i Dziadkom. Słodki poczęstunek umilił wyjątkowy czas.          
Podsumowaniem naszej owocnej pracy był Gminny Przegląd Jasełek                         
„Betlejemka” w Domu Ludowym,   w którym wystąpiliśmy jako najmłodsza 
grupa. Jesteśmy dumni z naszych sześciolatków. Po raz kolejny udowodnili, że są 
wspaniałymi aktorami!
   Konkursy w których wzięły udział Smerfy:
-  Występ Hani R. z pastorałką w Wojewódzkim konkursie kolęd i pastorałek. 
- Występ grupy w Gminnym Przeglądzie Jasełek „Betlejemka” w Domu 
Ludowym w Supraślu.
- Reprezentacja przedszkola przez Tymka M. w Wojewódzkim konkursie    
recytatorskim.

   Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie poczęstunku na Jasełka i 
Dzień Babci i Dziadka. 
 
  Nauczycielki: Bożena Kercher, Anna Puławska

 

Nauczycielki: Elżbieta Pasich, Marta Czaban

rys. Hania Romanowska

rys. Zuzia Szczytko



Nauczycielki: Elżbieta Pasich, Marta Czaban


