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TORUŃ XII 2020 ROK

W tym magicznym
okresie Świąt Bożego
Narodzenia
życzymy Państwu:
świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
pełnych czarów, radości i piękna,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej
atmosferze

DRODZY RODZICE - KOŃCZY SIĘ POWOLI ROK
2020. BYŁ TO ROK PEŁEN POMYSŁÓW, WYZWAŃ
I NIESPODZIANEK. PRZEKAZUJEMY W WASZE
RĘCE NOWY NUMER GAZETKI PRZEDSZKOLNEJ.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY.

ŚWIĘTA W OCZACH DZIECKA!
 „Mikołaj to taki pan, który „dawa” prezenty”
 „Mikołaj to na nas patrzy niewiadomo skąd cały rok i
daje prezenty tylko grzecznym dzieciakom”
 „Mama mówi, że muszę iść spać, żeby Mikołaj zawitał w
naszym domu”
 „Choinka w domu musi być. Ale taka ze sklepu, bo z
lasu się „sypie”, tak mówi mama. A mama nie będzie
cały czas zamiatać”
 „Trzeba sprzątać dom, żeby było ładnie na święta.
Musimy pomagać mamie, a tata idzie na zakupy, bo w
domu przeszkadza, tak mówi moja mama”
 „Ja to nie lubię ryby, ale za to ciasteczka to jest coś”
 „Babcia mi mówiła, że kiedyś to był śnieg do kolan.
Wtedy było super, bo można było „pływać” w śniegu”

RACZKOWY
PRZEPIŚNICZEK
SKŁADNIKI OK. 30 SZTUK
2 szklanki (320 g) mąki pszennej
2 łyżki miodU
2/3 szklanki cUkrU
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej
2 łyżki masła
1

jajko

(+ dodatkowo

1

jajko

do

posmarowania)
około 1/4 szklanki ciepłego mleka
PRZYGOTOWANIE
1. Mąkę

przesiać

na

stolnicę,

wlać

rozpuszczony

gorący

miód

i

wymieszać (najlepiej nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i
przyprawy, a następnie masło i jedno jajko.
2.

Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie gładkie,
jednolite i będzie przypominało ciasto kruche (możemy nie wykorzystać
całego mleka). Dokładnie wyrabiać ręką przez około 10 minut.

3.

Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości
ok. 1/2 cm. Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia w odstępach około 2 cm od siebie.

4.

Wierzch

posmarować

roztrzepanym jajkiem

(niekoniecznie jeśli pierniczki

będziemy dekorować) i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i
dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości.

ZAŚPIEWAJMY

RAZE M...

Wśród nocnej ciszy
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana, przywitać Pana
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości, z wielkiej radości
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił, nam się objawił.

Źródło internetowe

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
1. Wigilia
2. Boże Narodzenie
3. Wolne miejsce przy stole
4. Pierwsza gwiazdka
5. Ubieranie choinki
6. 12 potraw na wigilijnym stole
7. Sianko pod obrusem
8. Dzielenie się opłatkiem
9. Śpiewanie kolęd
10. Jemioła
11. Pasterka
12. Obdarowywanie się prezentami

ZAGADKI ZIMOWE
Ze śniegu zrobiony,
kapelusz na głowie.
Zgadnij, kto to taki. Ja
wiem, lecz nie powiem!
(Bałwan)

Co to są za gwiazdki,
może odgadniecie,
które z wiatrem tańczą,
w czas zimy po świecie?
(Gwiazdki śniegowe,
śnieżynki)

Gdy spadnie po raz
pierwszy,
świat robi się bielszy.
Wyciągamy narty, sanki,
dzieci lepić chcą bałwanki.
(Śnieg)

Jaka porę roku mamy,
gdy za morzem są bociany?
(Zima)

W jakiej stołówce za każde
danie, goście dziękują nam
– ćwierkaniem?
(Karmnik)

Służą do tego, drogi kolego,
by ze śnieżnej górki zjeżdżać
na pazurki.
(Sanki)

Źródło internetowe

Hello!
DO WSPÓLNYCH ĆWICZEŃ Z DZIECKIEM
S A N T A C LA U S (S E N T A K LA ŁS ) – MIKOŁAJ
REINDEER
( REJNDIER ) – R E N I F E R
PRESENTS
(PREZENTS ) - P R E Z E N T
G L A S S BALL ( G L E S B O L ) - B O M B K A
CHRISTMAS (KRISMES) – B O ŻE
NARODZE N I E

Zabawy
logopedyczne
1 . SZEROKO OTWIERAJ BUZIĘ Z WIDOCZNIONYMI ZĘBAMI, A

NASTĘPNIE ZAMYKAJ JĄ .
2 . WYPYCHAJ JĘZYKIEM GÓRNĄ I DOLNĄ WARGĘ . MOŻESZ TAKŻ E
NADĄĆ POLIKI. PRZYTRZYMAJ
CHWILĘ POWIETRZE
ZACIŚNIĘTYMI WARGAMI, A NASTĘPNIE WYPUŚĆ SZYBKO
POWIETRZE USTAMI.
3 . POWOLI OTWIERAJ I ZAMYKAJ WARGI TWORZĄC KSZTAŁT
KOŁA.
4 . ZASYSAJ POLICZKI, ROBIĄC „RYBIE USTA”.
5 STAŃ PRZY LUSTRZE, OTWÓRZ SZEROKO USTA I KIERUJ JĘZYK RAZ NA
BRODĘ, RAZ NA GÓRNĄ WARGĘ. TERAZ CZAS NA LEWY I PRAWY
POLICZEK.

ZRÓB TO SAM
Aniołek z papieru

Do wykonania tego rodzaju prostej ozdoby
choinkowej z papieru potrzebny nam będzie
kawałek papieru koloru białego, opcjonalnie
niebieskiego, tekturka z bloku rysunkowego, klej,
nożyczki oraz szklanka. Rozpoczynamy od
wycięcia koła z papieru odrysowanego za
pomocą szklanki. Następnie kółko przycinamy,
starając się uzyskać falisty brzeg. Tak
przygotowany element tniemy na trzy części.
Cięcie ma przypominać odwróconą literę Y. W
ten sposób otrzymamy dwa kawałki, które
posłużą nam jako skrzydełka aniołka i jeden
kawałek jego sukienkę. Kawałki skrzydełek
odwracamy do góry nogami. Tak powstał nam
zarys aniołka. Wycinamy z kawałka tekturki
głowę. Wszystkie elementy łączymy ze sobą za
pomocą kleju. Na koniec przyklejamy z tyłu
aniołka wstążeczkę, na której zawiesimy naszą
ozdobę świąteczną na choince.
Brązowa choinka z papieru

Do przygotowania brązowej choinki z papieru
potrzebna nam będzie tekturka z bloku
rysunkowego oraz nożyczki. Kartkę przecinamy
na pół. Powstały kawałek zginamy na pół i
wycinamy wzór, który przypomina gałęzie
choinki. Po rozłożeniu powstałą choinkę
nacinamy od góry mniej więcej do połowy. Tą
samą czynność powtarzamy z drugim
kawałkiem papieru. Tym razem jednak
nacinając choinkę od dołu. Powstałe elementy
łączymy ze sobą wsuwając jeden kawałek
choinki w drugi. Teraz można już postawić tę
wyjątkowo prostą ozdobę świąteczną na stole
lub doczepić do niej pętelkę i powiesić na
prawdziwej choince.

EKOLOGICZNIE TO ZNACZY
LOGICZNIE

Źródło internetowe

Etykiety na prezenty!
Wytnij, podpisz, przyczep do prezentu za pomocą kolorowej
tasiemki i podaruj upominek wybranej osobie 

