Drodzy rodzice!
Witamy w kolejnym numerze naszej „Słonecznej
gazetki”. Nostalgiczny i refleksyjny listopad minął. Grudzień
to dopiero intensywny miesiąc! Na zajęciach skupiamy się
na nowej porze roku – zimie. Rozmawiamy więc o śniegu,
sportach zimowych, zwierzętach zapadających w zimowy
sen i tych, które wymagają naszej pomocy.
W związku z magicznym czasem Świąt pochylamy się
nad tematem wigilijnym. Pierwsza gwiazdka. To znak, że
stało się coś bardzo ważnego. Gwiazdka to początek życia.
W tradycji polskiej obchody Bożego Narodzenia, a
zwłaszcza wigilia zajmują miejsce szczególne.
Święta Bożego narodzenia wiążą się nierozerwalnie z atmosferą tajemniczości
i oczekiwania na spełnienie marzeń. Choinka, zwyczaj jej strojenia kolorowymi
bombkami lub wykonanymi samodzielnie ozdobami i migocącymi światełkami w
wigilię Święta Bożego Narodzenia wywierają na dziecku niezapomniane wrażenie.

Zbieranie się całej rodziny wokół wigilijnego stołu uzmysławia mu jak ważną role
pełni rodzina w jego życiu. Dziecko zacieśnia więzy rodzinne nawet z dalszymi
członkami rodziny. Oczekiwanie na prezenty, a potem rozpakowywanie ich pozwala
dziecku w pełni czerpać radość z tej uroczystości. Dziecko poznaje tradycje rodzinne
związane z tym Świętem co pozwala mu w dorosłym życiu na kultywowanie ich w
gronie własnej rodziny i przekazywanie ich następnym pokoleniom.
Magia Świąt Bożego Narodzenia zaczyna się od przybycia Świętego Mikołaja,
który w tajemniczy sposób przynosi prezenty, a kończy się w noc Sylwestrową, którą
oświetlają kolorowe fajerwerki. Wszystko to ma wpływ na odbieranie przez dziecko
wartości etycznych i rodzinnych, jego rozwój emocjonalny i społeczny, dlatego też
przedszkole kultywuje tradycje Świąt Bożego Narodzenia poprzez zabawy ,
uroczystości i zajęcia nierozłącznie związane z tradycjami świątecznymi.

ZIMA
Zima wcale nie jest cicha.
W zimie wiele głosów słychać:
Dzwonią dzwonki, trzeszczą sanie –
To jest właśnie zimy granie.
Mróz
Wygrywa groźnym palcem
Na klawiszach sopli walce,
Wiatr za płotem gwiżdże, hula…
Bęc
Upadła śnieżna kula.
Pewnie dzieci grają w śnieżki.

Szurr – ktoś zgarnia
Śnieg ze ścieżki.
Dzwoniec gubi się w piosence,
A my
Wyciągnijmy ręce
I chwytajmy śnieg mięciutki – śnieżne gwiazdy,
Zimy nutki.
Dorota Gellner

Wprowadzając się w nastrój zimowo – świąteczny posłuchajcie sobie Zozi i
Śpiewających brzdąców 

https://www.youtube.com/watch?v=vyE3-4bK1RQ
https://www.youtube.com/watch?v=kWe4jLzNtJQ
https://www.youtube.com/watch?v=pj5dym7MqYo

Zimowy Alfabet Świąteczny
Adwent
Od łacińskiego „adwentus” czyli nadejście. Przez
cztery tygodnie przygotowań do uroczystej rocznicy
narodzin Jezusa Chrystusa. Jest to czas oczyszczenia,
wyciszenia, ale też radości. Pełen podniecenia okres
świątecznych przygotowań i szykowania
niespodzianek dla bliskich. Symbolizuje go świeca i
wieniec. Ozdabianie mieszkań wieńcem jest
sympatycznym zwyczajem, który już na cztery
tygodnie przed Wigilią wprowadza do naszych domów niepowtarzalną atmosferę
Bożego Narodzenia.

Boże Narodzenie
Święta Bożego Narodzenia zwane także Godami
lub Godnimi Świętami. Rozpoczyna je wieczór
wigilijny, a kończy dzień Trzech Króli czyli szósty
stycznia.
W Boże Narodzenie czyli 25 grudnia ,
wychodziło się tylko do kościoła. Resztę czasu
spędzano gronie rodzinnym na „nicnierobieniu”,
zakazane było zamiatanie, ścielenie łóżek,
rąbanie drewna, przynoszenie wody ze studni.

Choinka
Tradycja bożonarodzeniowego drzewka przychodzi z terytorium
Niemiec z około 700 roku n.e symbolizować ono miało biblijne
drzewo życia. Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce
dopiero pod koniec XVIII w. Dawniej dekorowano wigilijne
drzewko jabłkami ( symbol zdrowia) , orzechami, szyszkami,
suszonymi owocami, kolorowymi ozdobami ze słomek i papieru.
Dzisiaj choinkę ozdabiamy bombkami o różnych kształtach,
błyszczącymi łańcuchami i elektrycznymi lampkami.

Dania wigilijne
Tradycyjne dania postne to : barszcz z uszkami,
kapusta z grzybami, kluski z makiem i miodem,
pierogi z nadzieniem z kapusty i grzybami, ryby,
kompot z suszonych owoców, kutia. Dawnie
podawano też solone śledzie i zupy z ryb.
Magiczne znaczenie miała ilość potraw na stole .
Powinno być 12 , czyli tyle ile miesięcy w roku,
lub tyle ilu było apostołów.

Gwiazda Betlejemska
Według Biblii doprowadziła mędrców ze wschodu
do króla Heroda, a potem do stajenki
betlejemskiej. To ona obwieściła światu narodziny
Jezusa Chrystusa.

Jemioła
Niesie pokój , szczęście i miłość, dlatego na Boże Narodzenie
dobrze jest powiesić ja w domu, najlepiej nad drzwiami. Anglicy
wymyślili zwyczaj całowania się pod jemiołą. A pocałowanie jest
zawsze miłe……

Kartki Świąteczne
Kartki pocztowe z życzeniami świątecznymi i
noworocznymi wysyłamy do krewnych i znajomych
rodziny w okresie przedświątecznym. Autorem tego
pomysłu był Anglik John Horsley , który w 1846 r.
zaprojektował pierwsze kartki.

Kolędy
Mają postać kołysanki lub pastorałki, w której
obok narodzenia – głównym motywem jest
pokłon pasterzy przy żłóbku Dzieciątka
Jezusa . Wspólne śpiewanie umacnia więzi
rodzinne, umila spotkania w gronie
rodzinnym, przynosi wiele radości i ciepła.
Chodzenie po kolędzie to zwyczaj
obchodzenia domów przez kolędników
ze śpiewaniem kolęd i pastorałek z
przedstawieniami związanymi z ewangeliczna i ludową tradycją Bożego Narodzenia.

Mikołaj
Święty, któremu poświęcony jest dzień 6 grudnia. Dziś
kojarzymy go najczęściej ze zwyczajem obdarowywania
dzieci prezentami. Mikołaj przynosi tylko drobne podarunki
przeważnie słodycze. Wkłada je pod poduszki lub do bucików
czy skarpet i grzecznym dzieciom Mikołaj wręcza prezenty.
Niegrzeczne obdarowuje rózgą z gałązek brzozy. Na większe
prezenty trzeba poczekać do Wigilii i poszukać pod choinką.

Opłatek
Dzieląc się opłatkiem, składamy sobie
wszystkiego dobrego, zapominamy o
wybaczamy winy. Taki zwyczaj
tylko w Polsce.

życzenia
urazach ,
zachował się już

Prezenty
W dawnych czasach istniał zwyczaj
obdarowywania dzieci w wieczór wigilijny
słodyczami, orzechami i innymi owocami. W
połowie XIX niemieccy mieszczanie zaczęli
ku uciesze dzieci wkładać pod choinkę
prezenty – niespodzianki, które miał
przynosić św. Mikołaj.

Roraty
We mszy roratnie uczestniczyły przede wszystkim
dzieci i ich matki. Najmłodsi przynosili ze sobą świece
albo specjalne lampiony przygotowane przez ojców.
Wnoszone światło do kościoła interpretowano jako
oczekiwanie całego świata na zbawiciela.

Sianko
Sianko kładzie się na pamiątkę stajenki
betlejemskiej.

Sylwester
Ostatni dzień roku i wszystkie nocne szaleńcze
zabawy, maskarady i uczty nazywamy
Sylwestrem.

Szopki
Pierwszą zbudował Franciszek z Asyżu .
Towarzyszyły im żywe zwierzęta. Szopki
przedstawiające sceny z narodzin Chrystusa
stopniowo wzbogacano nowymi postaciami,
późnie wprowadzano ruchome figury. W Polsce
pierwsze szopki pojawiły się pod koniec XIII w.
Najbogatsze były krakowskie, które pojawiły się
pod koniec XIX w. . Do dzisiaj co roku w
Krakowie na początku grudnia odbywa się
konkurs szopek.

Trzech Króli
To dzień 6 stycznia, kończący obchody
Bożego Narodzenia. W kościołach święci
się mirrę , kadzidło i złoto oraz kredę na
pamiątkę złożenia darów małemu
Jezusowi przez Mędrców ze wschodu.
Dawniej po powrocie z kościoła
poświeconym kadzidłem okadzał
gospodarz dom i obejście, a kreda na
drzwiach domu wypisywał inicjały trzech
mędrców oraz aktualną datę roczną. Taki
zapis można interpretować- niekiedy jako skrót wyrazów łacińskich „Niech Chrystus
błogosławi temu domowi”

Wieczerza Wigilijna
Nazwa wigilia pochodzi od łacińskiego
słowa „vigiliare” oznaczając czuwanie. Do
uroczystej wieczerzy zasiadamy, kiedy na
niebie pojawi się pierwsza gwiazda.
Wigilijny stół narywamy śnieżnobiałym
obrusem, zgodnie z prastarym zwyczajem
na stole stoi dodatkowy talerz . To
nakrycie dla niespodziewanego
zbłąkanego gościa.

Zwierzęta
W wigilijny wieczór zwierzęta też dostają specjalny
barwiony opłatek. O północy mówią ludzkim
głosem- za to że były przy narodzinach Jezusa .

Kilka słów od specjalistów
Wybieramy prezent dla dziecka
Przed świętami wielu rodziców zastanawia się jaki prezent wybrać dziecku.
Warto uświadomić sobie, jaką rolę w życiu dziecka pełni zabawa. Nie chodzi w niej
tylko o dostarczenie rozrywki, ale o coś więcej. Dla małego dziecka najbardziej
pasjonujące jest odkrywanie jak zabawka działa, dlatego dobrze dobrana zabawka
powinna skłaniać mózg malucha do uruchomienia procesu myślowego lub twórczego.
Jeśli więc decydujemy się na zakup zabawki edukacyjnej, powinniśmy dać dziecku
szansę na samodzielne odkrycie sposobu jej działania. Należy również pamiętać o
tym, że zabawa ma być dla dziecka przyjemnością, nie warto więc wywierać
niepotrzebnej presji na malucha, oczekując od niego, że w pięć minut odkryje sposób
działania dopiero co otrzymanego prezentu.
Nie każda zabawka musi być edukacyjna. Także lalka czy samochodzik to
dobry prezent. Pozwala rozwijać pomysłowość, wyobraźnię, pomaga odtwarzać role
z życia, uczy planowania, czyli umiejętności społeczne, które są potem potrzebne w
dorosłym życiu. Natomiast pluszowe zabawki (misie, króliczki i inne) także są
potrzebne dzieciom, uczą nawiązywania więzi, dają dzieciom poczucie
bezpieczeństwa i stałości. Są potrzebne i dziewczynkom, i chłopcom. Przytulanka
pomaga dzieciom zaadaptować się w przedszkolu podczas pierwszych dni pobytu,
poradzić sobie bez rodziców na wyjeździe wakacyjnym. Podczas wizyty u lekarza
oswajają dziecko z zabiegiem lekarskim, są pocieszycielami, łagodzą ból i strach.
Dzieci jeszcze nie potrafią się cieszyć z wielu prezentów naraz. Obsypywanie
ich górą podarunków i drobiazgów nie zawsze przynosi dobre efekty, dzieciom trudno
wybrać z nadmiaru bodźców ten najważniejszy. Dlatego lepiej, żeby dziecko dostało
trzy-cztery prezenty nie więcej. Rozrzutność w obdarowywaniu łatwo może sprawić,
że dziecko będzie chciało więcej i więcej, jeśli bowiem niemal na skinienie dostaje to,
czego tylko zapragnie, żądaniom może nie być końca. Rodzice często nie
sprzeciwiają się dziecku z obawy, by nie poczuło się gorsze od rówieśników, ale
także starają się zrekompensować zabawkami brak czasu. Pragną też zrealizować
swoje własne dziecięce marzenia (bo oni takich zabawek nie mieli). Niestety, taki
system sprawia, że dziecko nie potrafi w pełni docenić tego, co już ma i przestaje
szanować rzeczy. Gdy tylko zobaczy, że znów brakuje mu czegoś, czym bawią się
inni, niemal nowe zabawki idą w kąt, a dziecko dopomina się o kolejne.
To wszystko sprawia, że dzieciom coraz trudniej cieszyć się z drobiazgów. Fakt,
że teraz można kupić niemal wszystko jako zabawkę (np. pralkę, warzywa, narzędzia,
itd.) sprawia, że pociechy coraz rzadziej podczas zabawy uruchamiają wyobraźnię,
są mniej zaradne, gdyż dostają wszystko gotowe. Mogą wierzyć, że udana zabawa
jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy posiadają najnowszy model plastikowego
superbohatera czy reklamowaną w telewizji grę komputerową. Taka sytuacja
powinna rodziców zaniepokoić. Oznacza bowiem, że dziecko nie rozpoznaje
własnych potrzeb.
Dlatego kupując dziecku prezent warto pomyśleć zarówno o funkcji jaką spełni
w życiu dziecka, jak i o tym w jaki sposób wpłynie na myślenie dziecka o swojej
wartości, czy nie będzie oceniało siebie i innych pod kątem tego co posiada, a nie
jakim jest człowiekiem. Taka postawa kształtuje się od wczesnego dzieciństwa.
Można z dzieckiem porozmawiać o tym, co chciałoby dostać w prezencie.
Podczas dyskusji możemy powściągnąć oczekiwania, wytłumaczyć, że ważna jest
pamięć, nie cena prezentów czy ich ilość lub wielkość. Pamiętajmy też, że nie ma

zabawek tylko dla chłopców czy tylko dla dziewczynek, są tylko takie, które cieszą
lub nie cieszą. Dzieci mają różne temperamenty, zainteresowania, umiejętności, są w
różnym wieku. To co podoba się jednemu, nie koniecznie musi być dobrym wyborem
dla kogoś innego.

Opracowanie: Anna Szewczyk i Monika Owczarek

„W Słonecznej Krainie czas wesoło płynie” –
czyli najważniejsze wydarzenia listopada
Kotki:
Listopad był dla Kotków bardzo emocjonujący, a to za sprawą
„Pasowania na przedszkolaka” – dzieci pięknie wystąpiły
śpiewając piosenki i recytując wierszyki, a nasz występ
rodzice mogli obejrzeć na nagranych filmikach. Na
zakończenie uroczystości każdy „Kotek” został uroczyście
pasowany na przedszkolaka przez Panią Dyrektor i dostał
upominek, który dzieciom sprawił najwięcej radości. Potem było wspólne
imprezowanie i piękny tort.

W listopadzie również kodowaliśmy z Beebotem i Bluebotem

Świętowaliśmy także Międzynarodowy Dzień Misia podczas zajęć matematycznych z
elementami kodowania, a z okazji Andrzejek zrobiliśmy czarodziejskie czapki.
Tym akcentem zakończyliśmy listopad i wkroczyliśmy w kolejny miesiąc grudzień,
który będzie z wielu powodów również bardzo emocjonujący i ciekawy 

Misie:
Miesiąc listopad dla maluszków z grupy II ,,Misie” był
czasem pełnym miłych wrażeń. Na początku dzieci uczyły się jak
być patriotą, poznały symbole naszego kraju, mapę Polski oraz
Góry i Morze Bałtyckie. Uczyły się kodować na macie.

Następnie poznały różne ciekawostki o misiach, utrwaliły części ciała oraz
świętowały ,,Dzień Pluszowego Misia”. Przedszkolaki zaproszone do wspólnej
zabawy w misiowej krainie, brały udział w różnych zabawach i misiowych tańcach.

Jednak najważniejszym wydarzeniem, które zostanie w pamięci dzieci na
długo, była uroczystość ,,Pasowania na Przedszkolaka”. W dniu 19 listopada
maluszki zostały oficjalnie przyjęte do społeczności przedszkolnej. Z wielką dumą i
uśmiechem na twarzy, recytowały wierszyki, śpiewały piosenki oraz tanecznym
krokiem przedstawiły swoje umiejętności jakie zdobyły w przedszkolu. Po
uroczystym ,,Akcie Pasowania” i wręczeniu prezentów przez Panią Dyrektor, dzieci
udały się na słodki poczęstunek, na którym królował tort w kształcie misia.

Kolejnym wydarzeniem w tym miesiącu były ,,Andrzejki”. Dzieci przebrane za
wróżki i czarodziejów wypowiadały magiczne zaklęcia i czarodziejską różdżką
czarowały siebie nawzajem. Potrafiły zamienić się w kota, psa a nawet czarownicę.
Po chwilach magii przyszedł czas na pląsy i zabawę w misiowej krainie. Właśnie w
takiej atmosferze dzieci zakończyły ostatni jesienny miesiąc- listopad.

Sowy:
Przedszkolaki z grupy Sowy w jesiennym, chłodnym miesiącu
listopadzie wcale nie czuły się smutne. Bardzo chętnie uczestniczyły
w różnorodnych zajęciach i zabawach. Najchętniej dzieci grają w gry
planszowe, układają wspólnie puzzle, a także doskonalą swoją
sprawność fizyczną.

„Sowy” to grupa przyjaciół, która dobrze się razem bawi. W czasie zajęć
inspirowanych jesienną muzyką uczyły się układania rytmów, wzorków, a także
próbowały sił w wymyślaniu własnych kompozycji.

Podczas rozmów o swoich zwierzątkach domowych uważnie słuchały opowieści
kolegów. Poznawały jak wygląda opieka na psem, kotem czy świnką morską.

W listopadzie obchodziliśmy ważne święto – Dzień Niepodległości, dlatego też
przedszkolaki chłonęły wiadomości na temat naszego kraju. Wiedzą np. jak należy
zachować się podczas słuchania hymnu narodowego.

O tej porze roku szybko zachodzi słoneczko. Ale przedszkolaki nie smucą się. To
wspaniała okazja do zabawy światłem. Wiele emocji towarzyszyło przedszkolakom
podczas obserwacji własnego cienia i przedmiotów w świetle latarki.

W niesamowitym nastroju również upłynął dzieciom dzień andrzejkowy. Magia, czary,
wróżby
były okazją do tajemniczej, ale bardzo wesołej zabawy.

Wróbelki
Listopadowe zabawy w naszej grupie, były okazją do utrwalenia
nazw: dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Dowiedzieliśmy się skąd
się wzięła nazwa- Listopad. Często na dworze bawiliśmy się liśćmi.
Zgrabione liście były dla nas okazją do slalomu między kopcami.
Korzystaliśmy również z worków wypełnionych liśćmi.
Trenowaliśmy skoki przez przeszkody. Braliśmy udział w toczeniu
worków - pokazaliśmy, że jest w nas siła i moc.
Jak co roku, listopad przypomina nam, że żyjemy w wolnej Polsce. Dzień
Niepodległości, to okazja do poznania symboli narodowych: godło, flaga i hymn.
Wiemy jaką postawę należy przyjąć podczas śpiewania hymnu, potrafimy też
wyrecytować „Katechizm polskiego dziecka”. Wykonaliśmy również symboliczne
lizaki w barwach biało – czerwonych, jako kotyliony.
Szara i mokra aura przypomniała nam o naszych milusińskich. Kotki i pieski
potrzebują naszej pomocy, szczególnie w zimne, mokre i mroźne dni. Poznaliśmy
opowiadanie „Kłopoty Burka z podwórka”. Wiemy też jak zachować się podczas
spotkania z nieznanym psem.
Poznaliśmy kota Filemona i Bonifacego. Stworzyliśmy grę planszową z tymi
bohaterami. Podczas gry ćwiczyliśmy liczenie, określenia: wyżej, niżej, umiejętność
czekania na swoją kolej.
Dnia 25 Listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym roku
wyjątkowo bez naszych pluszaków. Misie jednak były, samodzielnie wykonane. Z
nimi też super się bawiliśmy.
ANDRZEJKI , to tradycyjna zabawa, która zawsze sprawia dużo radości i
niespodzianek. Czekaliśmy z niecierpliwością na wróżby i konkursy. Tworzyliśmy
czarodziejskie różdżki.
Czary, mary, czary, mary listopad się skończył. Nie do wiary!!!

Tygryski
W listopadzie rozmawialiśmy z paniami jak opiekować się domowymi
zwierzętami. Często wyglądaliśmy przez okno i obserwowaliśmy
jesienną pogodę. Zauważyliśmy, że co raz częściej pogoda była
smutna i deszczowa. Jednak będąc w przedszkolu nigdy nie mięliśmy
czasu na nudę i zły humor. Uczyliśmy się grać na instrumentach,
poznawaliśmy nowe literki i cyfry. Świętowaliśmy dzień pluszowego
misia, poznaliśmy ciekawą historię dzięki ,której powstało to święto.
Miesiąc listopad zakończyliśmy czarując i wróżąc. Wielu z nas dowiedziało
się co będziemy robili w przyszłości. Teraz niecierpliwie czekamy na Mikołaja.

Motylki
W listopadzie rozmawialiśmy o naszym mieście Nowym
Dworze Mazowieckim. Dzieci poznały ważniejsze obiekty
znajdujące się w nim, dowiedziały się kto jest burmistrzem, poznały
piosenkę pt ,,W Nowym Dworze fajnie jest”.
Podczas omawiania tematu ,,Mój dom –Polska” próbowałyśmy
wytłumaczyć co to jest patriotyzm (lojalność wobec kraju,
znajomość symboli narodowych i okazywanie im szacunku, znajomość tradycji,
historii itp.).
Dzieci poznały: mapę Polski, znane postaci, legendy, piosenki patriotyczne: ,,To
Polska właśnie”, ,, Co to jest niepodległość”. Śpiewaliśmy hymn Polski, utrwaliliśmy
znajomość symboli narodowych .
Zaznaczyłyśmy jak ważne jest kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów np.
obchodzenia Święta Niepodległości, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta
Konstytucji 3 maja.
Dzieci robiły również ciekawe doświadczenia, nauczyły się fajnych zabaw rytmicznoruchowych, uczyły się zasad rywalizacji, świętowały ,,Dzień Pluszowego Misia” oraz
bawiły się podczas ,,Wróżb Andrzejkowych”.

Słoneczka:
Listopad w ”Słoneczkach” był pełen wrażeń, w zasadzie jak
każdy miesiąc, bo ciągle coś się dzieje  W tym miesiącu
świętowaliśmy urodziny Ksawiera, Ingi oraz Julki Pol. Dzieci
poznają wciąż nowe litery oraz cyfry, czerpią z tego niesamowitą
radość, zaczynają coraz więcej pisać, a prawie wszyscy potrafią
podpisać się swoim imieniem. Pogoda za oknem się zmienia, czuć,
że zima za pasem, ale korzystamy póki możemy z naszego placu
zabaw i wspólnych zabaw na świeżym powietrzu. „Słoneczka” w
dniu 25 listopada świętowały Dzień Pluszowego Misia, niestety w tym roku bez
swoich ulubionych pluszaków, ale dzieci pięknie opowiadały o swoich ulubionych
misiach, kosztowały przysmaku misiów – miodku, wspólnym zabawom nie było
końca. Natomiast dnia 30 listopada uczciliśmy „Andrzejki”, były wspólne zabawy,
wróżby
oraz
słodki
poczęstunek
dla
wszystkich dzieci.

Żabki:
Początek listopada to ważne święto w Polsce - Święto Niepodległości.
Również w naszej grupie były "Radosne obchody Święta
Niepodległości". Dzieci rozwijały poczucie przynależności narodowej
śpiewając wspólnie hymn z zachowaniem właściwej postawy, poznały
symbole narodowe. Nauczyliśmy się wiersza "Katechizm polskiego
dziecka" - recytowaliśmy go z podziałem na role. Na zajęciach
plastycznych dzieci wykonały kotyliony i chorągiewki.

"Listopadowa pogoda"- zabawy badawcze , muzyczno - ruchowe inspirowane
zjawiskami przyrodniczymi. Dzieci nabywają umiejętność obserwowania zjawisk
przyrodniczych, wyciągania i formułowania wniosków.

Eksperymenty z wodą

Bardzo czekaliśmy na ten dzień - "Dzień Pluszowego Misia", a trwał on u nas trzy dni.
Oj działo się. Wspólnie malowaliśmy dużego niedźwiedzia, który posłużył nam do
wykonania "fotobudki". Piekliśmy gofry - jedliśmy je z przysmakiem niedźwiadków
miodkiem. Do zabaw muzyczno ruchowych zaprosiliśmy swoje pluszowe misie.

Zabawy "Andrzejkowe"

„Małe co nieco dla naszych przedszkolaków”– czyli
pobaw się ze mną mamo i tato...
Zrób Mikołaja

Zrób skrzata

Wytnij elementy i stwórz swoją szopkę bożonarodzeniową

Wytnij, a potem ułóż puzzle

Ćwiczenia grafomotoryczne dla starszaków i chętnych średniaków 

Znajdź różnice

„Każdy niejadek zjada obiadek” – czyli
specjały Słonecznej Kuchni
Pyszne i kolorowe kopytka marchewkowe
1kg marchwi
0,5kg mąki
2,3 łyżki mąki ziemniaczanej
szczypta soli
Marchew ugotować i zmielić w maszynce, dodać mąkę, sól i z ciasta zrobić wałeczki.
Kroić kopytka, a następnie wrzucić na wrzątek.
Gotować aż wypłyną - podawać z masłem, bułeczką tarta i odrobiną cukru
Smacznego!!!

SZYBKIE I SPRAWDZONE PIERNICZKI
Składniki na około 55 pierniczków:

300 g mąki pszennej

100 g mąki żytniej pełnoziarnistej

2 duże jajka

130 g cukru pudru

100 g masła, roztopionego i lekko
przestudzonego

100 g łagodnego miodu (miód o
stałej konsystencji podgrzewamy w garnuszku)




1 łyżka przyprawy do piernika
1 łyżka kakao
1 łyżeczka sody oczyszczonej

Wszystkie składniki wsypać do naczynia, wymieszać i wyrobić do otrzymania
gładkiego ciasta (można mikserem). Ciasto może być klejące, ale nie dodawać mąki.
Ciasto rozwałkować na grubość 4 mm (nie cieniej), podsypując je małą ilością mąki tylko tyle, by ciasto nie kleiło się do stolnicy.
Wykrawać różne kształty pierniczków. Układać je na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia w niewielkich odstępach. Piec w temperaturze 180ºC przez około 8 - 10
minut (długość pieczenia zależy od wielkości pierniczków, mniejsze pieczemy nawet
krócej). Wyjąć i ostudzić. Dowolnie udekorować.
Pierniczki z powyższego przepisu pozostają miękkie przez wiele tygodni. Może się
jednak zdarzyć, że pierniczki stwardnieją, a wtedy, czytaj dalej...
Co zrobić, by pierniczki zmiękły?

Może się zdarzyć, że pierniczki z nieznanych nam przyczyn po kilku dniach
stwardnieją... (powoduje to dodatek miodu). By zmiękły potrzebują pochłonąć
odpowiednią dawkę wilgoci np. z powietrza lub owoców. Wtedy będą rozpływały się
w ustach! Ułóż pierniczki (jeszcze przed lukrowaniem) na kratce i przenieś do
pomieszczenia o wysokiej wilgotności, uchyl okno podczas deszczu. Jeśli u Ciebie w
domu jest dość sucho, schowaj pierniczki do szczelnej puszki z kawałkami obranych
jabłek lub kromką chleba. Jabłka
wymieniaj co parę dni, by nie
zaczęły pleśnieć. Pierniczki będą
chłonęły wilgoć z owoców.
Polewa lukrowa:
 1 szklanka cukru pudru
 2 - 3 łyżki wrzącej wody
(lub soku z pomarańczy,
rumu itp.)
Cukier puder przełożyć do
miseczki, dodać wrzątku. Utrzeć
grzbietem łyżki do otrzymania
gładkiej polewy lukrowej. Jeśli
lukier będzie zbyt gęsty - dodać więcej wody, jeśli zbyt rzadki - więcej cukru pudru.

Wesołych świąt!!!
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