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 Dzień Jeża

 Akcja „Usyp kopczyk dla jeżyka”

 Zdrowe Przedszkole – Zagadki 

Pielęgniarki

 Narodowe Święto Niepodległości

 Dzień Kolejarza

 Tydzień Misia Uszatka

 Andrzejki

 Wyjście do Domu Seniora – 

przekazanie zebranych denek       

od plastikowych butelek

 Mikołajki

 Zdrowe Przedszkole – 

Spotkanie z Pielęgniarką

 Dzień Biały

 Szlachetna Paczka

 Promyczek Dobra – 

kiermasz świąteczny 

 Warsztaty plastyczne

 Przekazanie kartek  

świątecznych z życzeniami 

dla Domu Seniora 







Piosenki Maluszków

„Sanna”

Zima, zima, zima
pada, pada śnieg.
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń 

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zasypane pola – w śniegu cały świat
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń



Piosenki i wierszyki Średniaków

„Siedem reniferów”

1. Saneczkami, saneczkami
latam w górę, w dół.

I szybuję pod chmurami
dzieląc je na pół.

ref. Bo mam odważnych siedem reniferów,
one prowadzą zaprzęg mój.

Z nimi przyjemnie jest tak latać
i góra, dół i góra, dół i góra, dół. (2x)

2. Dzwoneczkami, dzwoneczkami
brzęczę dzyń, dzyń, dzyń,
no i pędzę pod gwiazdami,

a mój zaprzęg lśni.

ref. Bo mam odważnych... (2x) 

"Mikołaj"

Kiedy Święta się zbliżają, 
I na niebie gwiazdka świeci,
Można spotkać Mikołaja,
Który się do dzieci spieszy.

Chociaż z Niego już Staruszek, 
siły jest w nim co niemiara.
w Jego worku z prezentami, 
znajdzie się mś i gitara

Pędzi na swych szybkich saniach.
I tak sobie podśpiewuje.
Przyszedł czas kolędowania, 
I Mikołaj się raduje.



Piosenki i wierszyki Starszaków

„Choinko piękna jak las”

1. Stała pod śniegiem panna zielona
Nikt prócz zająca nie kochał jej
Nadeszły święta i przyszła do nas
Pachnący gościu, prosimy wejdź!

Ref. Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!

2. Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
niech pachnie tobą domowy kąt.
Wieszając jabłka na twych gałązkach
życzymy wszystkim Wesołych Świąt.

Ref. Choinko piękna jak las...

„Pada śnieg”

1. Poprzez białe drogi,
z mrozem za pan brat 
pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr. 
Biegnij koniu gniady przez uśpiony las 
my wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak:
Ref. Pada śnieg, pada śnieg, 
dzwonią dzwonki sań 
co za radość, gdy saniami można jechać w dal
gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań 
a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. 
2. Biegniesz biała drogo
nie wiadomo jak, 
nie ma tu nikogo kto by znaczył ślad. 
Tylko nasze sanie, tylko szybki koń 
tylko gwiazdy roześmiane i piosenki ton. 

„Dzyń, dzyń”

Siedzę cichuteńko 
patrzę na okienko 
poruszyły się zasłonki! 
chyba już go widzę! 
chyba już go słyszę, zabrzęczały 
jego sanek dzwonki

Ref: 
Dzyń. Dzyń. Dzyń 
Mikołaju Święty 
Dzyń. Dzyń, Dzyń 
przynieś nam prezenty

Co to? Co to? Co to? 
Kto to? Kto to? Kto to? 
Pan Mikołaj już się skrada 
Ojej! Ja się boję x2 
Ale bać się chyba nie wypada

Ref: 
Dzyń, dzyń…

„Wierszyk dla Mikołaja”

W mroźną noc grudniową
Wśród śnieżnej zamieci
Para reniferów
Z nieba do nas leci

Ciągną piękne sanie
W złocistym zaprzęgu
A w saniach Mikołaj
I worek prezentów

Święty Mikołaju
Na Ciebie czekamy
Przez okno zmarznięte
Ciągle wyglądamy



TRZYLATKI

Emocje: happy, sad, angry, scared, sleepy, how are you today?

Zwierzęta: dog, cat, snake, rabbit, bird, fish, Abracadabra, abracadee, you are a (fish) 

1,2,3

Części ciała i Dzień Pluszowego Misia: eyes, ears, mouth, nose, arms, legs

Święta Bożego Narodzenia: reindeer, Santa, snowman, snowflake, elf

Zabawki: rocket, train, robot, teddy bear

Piosenki (dostępne na YouTube)

„Hello” (Super Simple Songs)

„Walking, Walking” (Super Simple Songs)

„It’s A Dog” (Dream English)

„Numbers Song. Let’s count 1-10” (Dream English)

„My Teddy Bear” (Super Simple Songs)

„Wheels on the Bus Color Song” (Mother Goose Club)

„How Are You Today” (Maple Leaf Learning)

„Hello Reindeer” (Super Simple Songs)

„Ten Little Elves” (Super Simple Songs)

„What Do You Want for Christmas?” (Super Simple Songs)

„Little Snowflake” (Super Simple Songs)



CZTEROLATKI

Emocje: happy, sad, angry, scared, sleepy, wonderful, how are you today?

Zwierzęta: dog, cat, snake, rabbit, bird, fish, mouse, lion, Abracadabra, abracadee, 

you are a (fish) 1,2,3

Pogoda: it’s sunny, it’s cloudy, it’s snowy, it’s rainy, it’s stormy, how’s the weather?

Części ciała i Dzień Pluszowego Misia: eyes, ears, mouth, nose, arms, legs

Święta Bożego Narodzenia: reindeer, Santa, snowman, snowflake, christmas tree, 

present, star, elf

Zabawki: rocket, train, robot, teddy bear

Piosenki i filmy (dostępne na YouTube):

„What colour is the sky?” Koomakids

„I Have A Pet” (Super Simple Songs)

„How’s The Weather?” (Super Simple Songs)

„How’s The Weather Song” (Maple Leaf Learning)

„My Teddy Bear” (Super Simple Songs)

„Hello Reindeer”  (Super Simple Songs)

„The Dancing Christmas Tree Song” (KidsTV123)

„What Do You Want for Christmas?” (Super Simple Songs)

„10 Little Elves” (Super Simple Songs)

„Santa Shark” (Super Simple Songs)

„How’s The Weather – Simple Skits” (Maple Leaf Learning)

„International Weather Report” (Maple Leaf Learning)



PIĘCIOLATKI

Zwierzęta: elephant, snake, mouse, bear, hedgehog, kangaroo, cow, pig, horse, duck, 

rooster, dolphin, sheep, octopus, monkey, crocodile, frog, seahorse, shark, turtle

Pogoda: it’s sunny, it’s cloudy, it’s snowy, it’s rainy, it’s stormy, it’s windy, how’s the 

weather?

Części ciała i   Dzień Pluszowego Misia: eyes, ears, mouth, nose, arms, legs

Święta Bożego Narodzenia: reindeer, Santa, snowman, snowflake, christmas tree, 

present, star, toys, christmas decorations, elf, cookies and milk, sweater, Santa’s hat, 

bell, hot chocolate

Piosenki i filmy (dostępne na YouTube):

„My Teddy Bear” (Super Simple Songs)

„How’s The Weather?” (Super Simple Songs)

„How’s The Weather Song” (Maple Leaf Learning)

„Hello Reindeer”  (Super Simple Songs)

„The Dancing Christmas Tree Song” (KidsTV123)

„10 Little Elves” (Super Simple Songs)

„Santa Shark” (Super Simple Songs)

S-A-N-T-A (Super Simple Songs)

„Santa, Where Are You?” (Super Simple Songs)

„How’s The Weather – Simple Skits” (Maple Leaf Learning)

„International Weather Report” (Maple Leaf Learning)

„Magic Weather for Kids” (Steve and Maggie)



Kącik Rodzica

Wyobraźnia – dlaczego jest ważna i jak wspierać jej rozwój?

Wyobraźnia sprawia, że dziecko staje się otwarte na siebie i innych, na tworzenie nowych rzeczy,

kreatywne działanie, różnorodność oraz krytyczne myślenie. Rzeczywistość, z jaką na co dzień spotykają się

nasze dzieci,  wymaga od nich zdolności analizowania, wnioskowania i  weryfikacji  danych, umiejętności

opracowywania własnych rozwiązań i  szukania nowych dróg. Dlatego zadaniem dorosłych jest  wsparcie

wyobraźni dziecka i jego naturalnej chęci do tworzenia. 

Co mówi o tym nauka?

Mózg małego dziecka jest niemal cztery razy lżejszy od mózgu osoby dorosłej, posiada jednak prawie taką

samą liczbę neuronów, czyli około 100 miliardów. Co ciekawe, komórki mózgu młodego człowieka są dwa

razy bardziej aktywne od komórek mózgu osoby dorosłej. Oznacza to, że dzieci rodzą się ze zdolnością do

szybkiego uczenia się i kreowania nowych rzeczy na niezwykle wysokim poziomie. 

Wyniki  badań  na  temat  tak  zwanego  rozbieżnego  myślenia  sugerują,  że  aż  98%  dzieci  w  wieku

przedszkolnym ma naturalną zdolność do twórczego myślenia na poziomie geniuszu, jednak po ukończeniu

szkoły jedynie 2% osiąga ten wynik. Aby dzieci mogły w sposób optymalny rozwijać swoją inteligencję,

warto  wzmacniać  ich  wrodzone  możliwości  twórcze.  Wpływają  one  znacząco  na  rozwój  poznawczy,

emocjonalny i społeczny. 

Jak wspierać rozwój dziecięcej wyobraźni?

Ponieważ dzieci rodzą się z naturalną ciekawością świata, zdolnością odkrywania i uczenia się, wystarczy je

w  tej  nauce  wspierać  i  podążać  za  tym,  czego  potrzebują  na  danym  etapie  rozwoju.  

Oto pięć ważnych rzeczy, które możemy zrobić dla dzieci:

1. Pozwalać na swobodną zabawę

Swobodna zabawa uczy dzieci wszystkiego, czego potrzebują, aby prawidłowo i kreatywnie się rozwijać.

Jest  ważnym elementem rozwoju mowy,  kształcenia  umiejętności  czytania,  pisania,  liczenia,  organizacji

przestrzennej,  koordynacji  ruchowej,  zdolności  krytycznego  myślenia,  świadomości  siebie  i  innych,

budowania relacji  z  ludźmi, odwagi, samodzielności  i  odpowiedzialności.  Podczas swobodnej zabawy w

mózgu  dziecka  aktywują  się  m.in.  hipokamp,  neurony  lustrzane,  układ  nagrody  i  substancje

semiochemiczne, takie jak dopamina i endogenne opioidy, które odpowiadają za dobry nastrój, efektywne

uczenie się, trwałe zapamiętywanie nowych informacji, analizę, syntezę i odtwarzanie. Warto pamiętać, że



zabawa ma również wartość terapeutyczną. Wspiera rozwój emocjonalny, psychiczny i społeczny dziecka.

Podczas swobodnej zabawy dzieci mają możliwość przyjmowania różnych ról, przepracowywania trudnych

emocji i stanów – takich jak strach czy złość, poczucie odrzucenia czy wstydu. Uczą się rozumienia siebie,

przeżywania własnych uczuć oraz rozumienia innych. 

2. Zaakceptować popełnianie błędów 

Jedno z reprezentatywnych badań nad mózgiem wykazuje, że prawdziwe uczenie się następuje wówczas,

kiedy dziecko ma możliwość popełniania błędów, bez strachu przed oceną i krytyką ze strony dorosłych.

Zespół psychologów i neurologów z Norwegii odkrył, że w mózgu człowieka po tym, jak popełni on błąd,

aktywuje się tzw. układ nagrody, motywujący do wykonania w późniejszym czasie tej samej czynności, ale

już prawidłowo. Zapis pracy mózgu w trakcie powtarzania błędnie wykonanego działania pokazuje, że mózg

zaczyna skupiać się na szukaniu alternatyw, analizie i  znajdowaniu nowych rozwiązań właśnie po to, by

ostatecznie poprawnie wykonać dane zadanie. Można uznać, że mózg traktuje popełnianie błędów jako coś

pozytywnego. Jeśli jako dorośli wzmocnimy to działanie, dzieci otworzą się na uczenie się i odkrywanie

nowych  rzeczy.  Kiedy jednak  wciąż  będziemy je  krytykować  za  to,  że  znów zrobiły coś  źle,  zamiast

wykorzystywać ich twórczy potencjał, zalejemy je strachem przed działaniem i podejmowaniem nowych

wyzwań. 

3. Otworzyć się na zadawanie pytań przez dziecko 

Nawet jeśli pytania, które słyszymy, wydają nam się być infantylne albo dziwne, warto z szacunkiem się do

nich  odnosić  (nie  wyśmiewać  i  nie  deprecjonować).  Należy  akceptować  je  i  dostrzegać  poziom  ich

niezwykłości.  Uważne towarzyszenie dziecku i  otwarcie się na jego kreatywność wspierają jego rozwój,

pozwalają budować wzajemne zaufanie i wzmacniają naszą relację. 

4. Pozwolić na eksperymentowanie  

Ignorowanie pomysłów dziecka i  wyrażanie dezaprobaty dla tego,  co robi  (jeśli  nie narusza to niczyich

granic ani nie zagraża bezpieczeństwu), działa na nie deprymująco i zaburza rozwój tych struktur w jego

mózgu,  które  odpowiadają  za  motywację  wewnętrzną  i  produktywne  uczenie  się.

Kiedy  dziecko  chce  coś  poznać  (a  nie  zagraża  to  jego  bezpieczeństwu)  i  możemy  je  w  tym

wesprzeć/asekurować, warto się na to otworzyć. 

5. Zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i bezwarunkowej akceptacji 

Bezwarunkowa akceptacja, czyli przyjęcie dziecka takim, jakie ono jest, bez presji i ciągłych oczekiwań, to

podstawa rozwoju jego twórczego potencjału i kreatywności. Kiedy dziecko czuje się pewnie i bezpiecznie,

wzrasta jego poczucie własnej wartości i sprawczości. Kiedy natomiast w jego życiu dominuje lęk przed

krytyką i nieustanną presją, niemożliwe są proces uczenia się oraz zdrowy rozwój we wszystkich sferach

doświadczeń.  

Jak mawiał Albert Einstein: „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”.

I  choć  ta  druga  nie  pozostaje  bez  znaczenia  w naszym życiu,  faktycznie  okazuje  się,  że  nie  jest  jego

fundamentem.

Fragmenty artykułu: M. Boćko-Mysiorskiej „Wyobraźnia – dlaczego jest ważna i jak wspierać jej rozwój?”



Pół godzinki dla rodzinki
Zimowe lampiony

Co potrzebujesz?

 słoik

 sól gruboziarnista

 klej Wikol

 pędzel lub gąbka

 świeczka (podgrzewacz)

 sznurek jutowy

 materiały dekoracyjne,

np.gałązki, szyszki, bombki                                                                                           Źródło: https://origamifrog.pl

Jak to zrobić?

1. Na blacie  rozkładamy gazetę  i  wysypujemy na  nią  sól  gruboziarnistą.  Słoik  smarujemy

dokładnie klejem i obtaczamy go w soli delikatnie dociskając. Pozostałe miejsca ręcznie

obsypujemy solą i delikatnie dociskamy ją palcami. Zostawiamy słoik do wyschnięcia.

2. Po  wyschnięciu  znów  rozkładamy  gazetę  i  otrzepujemy  słoik  z  nieprzyklejonych

kryształków soli. Jeśli powstały nam duże braki w niektórych miejscach, znów smarujemy

je klejem i doklejamy nowe kryształki soli. Zostawiamy do wyschnięcia.

3. Teraz wystarczy dodać dekoracje – zawiązać jutowy sznurek dookoła słoika,  przywiązać

gałązkę z choinki i jakiś drobny świąteczno-zimowy dodatek. I gotowe!
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