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Przedszkole nr 315 przedstawia: 

 

Misiowe      

Nowinki 

 

 

NUMER  1(7)/2008                                   CENA 1,50 ZŁ 

 

 

WITAMY W NOWOROCZNYM NUMERZE MISIOWYCH 

NOWINEK ! 
Ulepiły dzieci 

ze śniegu bałwana, 

w kapeluszu, z fajką w zębach 

wygląda na pana. 

 

Pewno ci tu zimno, 

śniegowy bałwanie, 

chodźże do nas, do przedszkola 

na ciepłe śniadanie. 

 

Zaiskrzył się bałwan, 

jakby śmiał się z tego: 

- Mróz – to mój przyjaciel, 

- stopniałbym bez niego. 

A w tym numerze m. in. :   

 Cztery bezcenne prezenty na nadchodzący rok 

 Niezimowa zima opowiadanie. 

 Bez złości mamy więcej radości - zabawa symulująca 

 Łamigłówki mądrej główki 

 Herbatnikowy domek 

 Przygody języczka – podróżniczka            
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Cztery bezcenne prezenty na Nowy Rok 
 

Planując dla dziecka upominki pamiętaj, że niektórych prezentów nie da się 

kupić. W przeciwieństwie do zabawek, które zapewne popsują się w przyszłym 

miesiącu, te dary przetrwają całe życie. I tylko ty możesz je ofiarować: 

 Czas. To on wyraża miłość, jaką żywisz do dziecka. Im więcej mu go 

poświęcasz, tym bardziej zaowocuje to w przyszłości. W tym roku 

podaruj dziecku dar słuchania, czytania, pomagania i po prostu 

przebywania razem. 

 Zrozumienie. Nikt nie jest doskonały. Ani dzieci, ani ich rodzice! Jeśli 

twoja pociecha popełni błąd, najpierw jej wysłuchaj. 

 Zaufanie. Jeżeli wierzysz w swoje dziecko, pomagasz mu uwierzyć w 

siebie. Stale powtarzaj dziecku: "Wiem, że potrafisz!", a nigdy nie 

zwątpi, że może być inaczej. I za wiele lat, kiedy stanie przed kolejnym 

trudnym wyzwaniem, na pewno przypomni sobie twoje słowa. 

 Entuzjazm. Bez względu na to, co razem robicie (sprzątacie czy idziecie 

grać w piłkę), rób to z werwą i ochotą. Twój zapał na pewno udzieli się 

maluchowi. W późniejszym życiu, gdy twoje dziecko będzie musiało 

zmagać się z o wiele trudniejszymi zadaniami, czy to w szkole, czy też w 

życiu osobistym, z pewnością odnajdzie w sobie wystarczająco dużo 

energii, by wszystkiemu podołać. 

 

 

 
 

Opracowała Joanna Ostrowska 
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… NIEZIMOWA ZIMA opowiadanie. 
Tego dnia Marcinek wstał z łóżka wcześniej niż zwykle i od 

razu popędził do okna. Niestety. Nie zobaczył tego, na co tak bardzo 

czekał.  

Na podwórku było dziś tak samo buro i szaro jak wczoraj, 

przedwczoraj i przez wszystkie poprzednie dni. 

 - Przecież pani w telewizji powiedziała, że będzie śnieg. I co?! 

- I nic - powiedziała mama - czasami prognoza pogody nie sprawdza się. Wieczorem  

w telewizji pokazywali zaśnieżone drogi i narciarzy na pełnych śniegu stokach gór. 

- To jest niesprawiedliwe! - zawołał Marcinek - oni mają tyle śniegu a my nic! Już 

chyba nigdy nie ulepię bałwana. 

- Są kraje, w których nigdy nie pada śnieg i dzieci nawet nie widziały bałwana, chyba,  

że w telewizji - powiedział tata. Wcale to nie pocieszyło Marcinka. 

Wszystkie dzieci w przedszkolu i na podwórku, od wielu dni, rozmawiały o tym,  

co zrobią, jak spadnie śnieg i Marcinek nie mógł się już doczekać. 

- Wprawdzie nie ma śniegu, ale... jest mróz - tata, mówiąc to, miał bardzo tajemniczą 

minę -porozmawiam z panem dozorcą oświadczył i wyszedł z domu. A kiedy wrócił, 

powiedział:  

- Idziemy robić ślizgawkę. Wszyscy! 

- Karolinka też? - zapytał Marcinek. - I Karolinka i wszystkie dzieci z podwórka - 

zadecydował tata. 

I zaczęło się. Pan dozorca wytaszczył wąż, którym w lecie podlewał trawniki i kwiatki. 

Tatusiowie szukali na podwórku takiego miejsca, z którego nie będzie się wylewała woda. 

 - Tu są zawsze największe kałuże - wskazał pan dozorca. 

 - Trochę za małe jak na lodowisko - narzekał tata Tomka. 

 - Zobaczymy - powiedziała mama Marcinka. 

Woda z węża płynęła coraz szybciej i każdy chciał chociaż chwilkę go potrzymać. Ka-

rolinka i inne małe dzieci też. 

Kiedy całe zagłębienie podwórka było już pełne wody, pan dozorca zakręcił kurek  

i powiedział: 

 - Resztę musi zrobić mróz. 

 - A kiedy on to zrobi? - zapytał Marcinek. 

 - Sądząc po tym jak szczypie w nos, to już zaczął - roześmiała się mama Piotrka. 

Wszyscy rozeszli się do swoich domów, a dzieci przez cały wieczór patrzyły z okien, 

jak z wody robi się lód. Jutro będzie można się ślizgać! 

Jadwiga Jasny-Mazurek  

 

- Powiedz, jakie zimowe zabawy najbardziej lubisz? 

 - Czy umiesz się ślizgać? 

 - Czy wiesz, gdzie nie wolno robić ślizgawek? 
 

Opracowała Ałła Pasek 
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Łamigłówki madrej główki 
 

1. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 
 

1. Byś po śniegu jeździć mógł,  

musisz przypiąć je do nóg. 

2. Stary żegnamy, nowy witamy. 

3. Szybko po lodzie niosą nas one,  

obie do butów są przyczepione. 

4. Zimne śmietankowe lub owocowe. 

5. Srebrne krople zmienia w sople. 

6. Lodowa ozdoba na skraju dachu. 

7. Choć nie maja kół, same pędzą w dół, 

ale musisz mieć sznurek, by je wciągnąć w górę. 

 

 

 
Opracowała Beata Ostrowska 

 
 

  

 

POKOLORUJ  RYSUNEK DLA BABCI I DZIADKA 
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   BEZ ZŁOSCI MAMY WIECEJ RADOSCI  

- zabawa symulująca (PRZEDSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA AGRESJI) 

 

 

Za pomocą poniższej, fantazyjnej opowieści, mówiącej, jak sobie radzić z narastającą 

agresją oraz samodzielnie wymyślać nowe sposoby pasujące do określonej sytuacji. Prowadzący 

stwarza luźną atmosferę, a potem opowiada: 

 
Dzisiaj polecisz w podróż samolotem marzeń i odwiedzisz nieznaną ci planetę. Teraz 

wtulasz się w miękkie obicie fotela, koncentrując się na odgłosach startującej maszyny... 
Warczenie silników staje się coraz głośniejsze. Samolot odkrywa się od podłoża. Opuszczasz 
ziemię. I już dostrzegasz w oddali nowe planety... Błyszczą się one i migoczą na czarnym 
niebie. Ziemia pozostaje daleko w tyle... coraz mniejsza i mniejsza. Czujesz się lekki, gdzieś 
znikła siła ciężkości, przyciągająca cię do podłoża. Przekraczasz bez problemów granice 
kosmosu. Postanawiasz wylądować na następnej „planecie, jesteś ciekawy, co się tam 
znajduje, co tam przeżyjesz, czy są tam takie dzieci, jak ty... 

Im bardziej zbliżasz się do tej planety, tym jest ona piękniejsza... przyciąga oczy 
jasnymi, przyjaznymi kolorami. Są tam domy, okrągłe i cieple, pomiędzy nimi kolorowe kwiaty 
i zielone krzewy... Wszystko jest takie spokojne i przyjazne... Twój samolot ląduje łagodnie... 
wysiadasz... biegniesz po miękkim, ciepłym podłożu... Ostrożnie podchodzisz do jednego  
zł domów... zaglądasz przez okno... nikt cię nie zauważa... W domu jest grupa dzieci... Słyszysz 
właśnie, jak jedno dziecko mówi coś do drugiego, ale nie rozumiesz wypowiadanych przez nie 
słów. Musiało to być coś nieprzyjemnego... a może dziecko, do którego skierowane były  
te słowa, po prostu ich nie rozumiało? 
W każdym razie widzisz, jak jest ono coraz bardziej rozwścieczone, oddycha gwałtownie, ściska 
dłonie. w pięści. Ale spójrz, co się teraz dzieje: dziecko to nagle zatrzymuje się, zastyga  
w bezruchu. Zaczyna spokojnie oddychać, głęboko nabiera powietrza do płuc i wydmuchuje je 
stopniowo, wdech… 
wydech, wdech, wydech... 
I zaczyna mówić, najpierw bardzo cicho, potem coraz głośniej i pewniej: "bez złości mamy 
więcej radości, bez złości mamy więcej radości " Za każdym razem staje się coraz 
spokojniejsze i przyja1niej nastawione do innych, również to drugie dziecko uspokaja się. 
Widzisz, jak oboje się odprężają, zaczynają się uśmiechać, rozmawiają ze sobą, są spokojni  
i uprzejmi dla siebie... wszystko jest w porządku. 

Nikt nie widział cię zaglądającego przez okno. Pochylasz się i skradasz się z powrotem  
w stronę' samolotu. Mówisz do siebie: "To był naprawdę świetny pomysł: bez złości mamy 
więcej radości. Zapamiętam to sobie". Powtarzasz sobie to zdanie wielokrotnie po cichu... 
i jeszcze kilka razy. 
Wsiadasz w myślach do samolotu, lecisz z powrotem na ziemię. Staje się ona coraz większa  
i piękniejsza. Jesteś znowu tutaj... Po cichu wypowiadasz słowa: "bez złości mamy więcej 
radości, bez złości mamy więcej radości .. " 

 

Po zakończeniu tej niezwykłej podróży trzeba dać uczestnikom możliwość zastanowienia  

się i porozmawiania o uczuciach, które przeżyli w jej trakcie. 

Opracowała Karolina Gawlak 
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Pokoloruj mnie… 
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Mamo, tato, zróbmy to razem… 
BAŁWANEK  

Wreszcie przyszła do nas zima!!! śniegu jest bardzo dużo więc można ulepić kilka bałwanów!!!  

…a więc do dzieła 

Materiały potrzebne to: rolka po papierze toaletowym, wata, wydmuszka, gałązka i papier kolorowy. 

Rolkę oklejamy watą, doklejamy głowę z wydmuszki i ozdabiamy całego bałwanka: oczy, nosek, 

czapeczka, miotełka... i  

"Twarz okrągła, nos - kartofel, 

oczy - dwa węgielki, 

szyi nie ma, nóg nie widać,  

a jak beczka wielki..." 

 

 

a tu troszkę inny kolega bałwan  

- jego głowa też jest zrobiona z waty jak i cała reszta. 

Opracowała Ewa Grodzińska 

 

Zabawa w pieczenie 
HERBATNIKOWY DOMEK 

 
- sok z połówki cytryny 

- cukier puder, żelowy miś 

- 2 herbatniki, pralinka lub ptasie mleczko  

- mała miseczka, nóż, linijka 

- pędzel, małe sitko 

 

1. Najpierw przygotowujemy cukrową glazurę. Sok z połówki cytryny ucieramy w miseczce  

z cukrem pudrem do uzyskania gęstej płynnej masy. 

2. Na środek herbatnika nakładamy pędzlem trochę glazury i przyklejamy pralinkę lub 

ptasie mleczko. Po chwili się już trzyma. 

3. za pomocą linijki nacinamy nożem drugi herbatnik. W tym miejscu nacięcia ostrożnie  

go przełamujemy i obie połówki osadzamy jak daszek. Cukrowa glazura służy jako klej. 

4. Mały kawałek herbatnika naklejamy jako komin i przed gotowym domkiem osadzamy misia. 

  

Herbatnikowy domek ze słodkimi mieszkańcami, posypany słodkim śniegiem, nadaje się 

zwłaszcza na przyjęcia w porze zimowej. Czy to ustawiony jako dekoracja na stole, czy 

przeznaczony do zjedzenia - gościom na pewno się spodoba. Podane ilości surowców 
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potrzebne są do wykonania jednego domku, jeśli chcemy zrobić więcej, musimy przygotować 

odpowiednio więcej produktów. Smacznego 

 
Opracowała Danuta Maksymiuk 

 

 

 

 
 

 

Porozmawiajmy ze soba 
 

Zwykły zimowy dzień. Śnieg, słońce, mrozek. Wyszłyśmy z Zosią na spacer. Na zamarzniętej tafli wody 

siedziało stadko kaczek krzyżówek. Przypomniałyśmy sobie upalny letni dzień, kiedy w tym samym miejscu kacze 

mamy wodziły swoje pisklęta. Teraz, karmiąc kaczki rozmawiałyśmy o tym, co się zmieniło w otoczeniu, dlaczego 

już nie ma kaczych maluchów. Pięcio i pół letnia Zosia liczyła kaczki i kaczory rozróżniając je bezbłędnie. 

Przybiegł na spacer ze swoja panią znajomy piesek. Poszczekał na kaczki, które wzbiły się z łopotem, po czym 

długim, ślizgowym lotem wylądowały znowu na tafli. W zimowej scenerii był to widok nie do pogardzenia. Zosia 

stała i stała wpatrzona. 

- Dlaczego kaczki fruwają, a ludzie nie? - spytała, najwyraźniej zazdroszcząc kaczkom ich umiejętności. 

Porozmawiałyśmy o budowie i przystosowaniu do środowiska ludzi i zwierząt. Na pocieszenie dodałam,  

że my potrafimy ulepić ze śniegu bałwana, a kaczki nie. Pomysł natychmiast został podchwycony i niedługo 

wspaniały bałwan zamieszkał na polance. Zimowy taniec wokół niego przy akompaniamencie psiego 

obszczekiwania .sympatycznie zakończył bałwankowy rozdział zabawy. 

Powoli zapadał mrok. Nasza droga do domu prowadzi przez park. W parku stoi figura dziewczyny z dzbanem. 

Obsypana śniegiem wygląda urokliwie. Wymyślmy jej imię- zaproponowałam. Po kilku propozycjach zwykłych 

dziewczęcych imion Zosia powiedziała: Morelia. I tak już zostało. Ilekroć przechodzimy przez park Zosia podbiega 

i rozmawia z Morelią. Nie dopytuję się o czym z nią rozmawia, ale myślę, że są to potrzebne rozmowy. 

Nasze rozmowy są także potrzebne. Zaobserwowałem w nich trzy nurty. Jeden realistyczny, poznawczy - 

konkretne odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące poznawania świata. 

Drugi problemowy, np. o relacjach w grupie przedszkolnej, zachowaniach dzieci wobec siebie i nauczycielki,  

o wzajemnych sympatiach, a także związkach uczuciowych, bo miłość wśród przedszkolaków zasługuje na 

poważne traktowanie. 

I trzeci nurt rozmów - fantastyczny, pobudzający wyobraźnię, inspirujący do samo rodnej twórczości. Naszą 

ulubioną zabawą są „zmyślanki-bajanki". Tematem może być wszystko - kamyk, listek, zwierzę, bałwanek, 

samochód, krzesło, cokolwiek. Zaczynamy wymyślać akcję. Zosia doskonale chwyta wątek i układa ciąg dalszy. 

Potem znowu ja. I Zosia. I tak wiele razy, aż do finału. Taka zabawa ma mnóstwo walorów. Pobudza wyobraźnię  

i fantazję. Rozwija umiejętność formułowania myśli, wypowiedzi i bogacenia słownictwa. Daje możliwość 

kształtowania moralnych postaw bohaterów. Tylko od nas zależy, w jakim kierunku poprowadzimy akcję, Kto 

będzie wygrany i dlaczego itd. Pamiętam, że historia o złotym listku, który niesiony podmuchami jesiennego 

wiatru wpadł do pokoju chorego chłopca, a następnie razem z nim odbywał dalekie podróże - zaprowadziła nas  

w rejony bliskie poetyce Małego Księcia. 

Nasza droga przez park zawsze trwa długo, a zwłaszcza wtedy, gdy pada śnieg, gdy płatki wirują w światłach 

latarń, gdy dokoła są inne dzieci. I kiedy można zjeżdżać z górki na sankach, plastykowym jabłuszku lub turlać się 

po śniegu. Najprawdziwsze Królestwo Zimy. 

Po powrocie do domu ten ciąg zimowych wrażeń dopełniło obejrzenie w albumie malarstwa polskiego trzech 

zimowych reprodukcji naszych malarzy: Juliana Fałata "Śnieg", Teodora Ziomka "Zimowy zachód", Alfreda 

Wierusza-Kowalskiego "Rabuś". Potem było oczywiście własne malowanie zimy, bałwanka, psa i kaczek w locie. 

A już w łóżku na dobranoc fragmenty "Królowej Śniegu" H. Ch. Andersena zakończyły dzień. 

Zwykły zimowy dzień, poprzez zabawy, doznania i rozmowy z dzieckiem był w istocie niezwykły i dostarczył 

wielu radosnych i twórczych przeżyć. Rozmawiajmy z naszymi dziećmi i bawmy się z nimi. Nie żałujmy im tych 

chwil. Nie odkładajmy na potem, a często na nigdy. 

Rozmowa z dzieckiem o jego sprawach, dawanie przez nas odpowiedzi na stawiane pytania  

są w wychowaniu wartościami, których nie zastąpią najładniejsze zabawki. W. B        

Opracowała Anna Mińska 
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Gimnastyka buzi i jezyka 
 

PRZYGODY JĘZYCZKA – PODRÓŻNICZKA          
M. Bryła 

 

Przyszła zima. Spadł puszysty, biały śnieg. Języczek-Podróżniczek z radością (rozciąganie 

warg w szerokim uśmiechu) wybrał się na zimowisko w góry. 

Zamieszkał w małym, góralskim domu. Po dobrze spędzonej nocy (położenie języka  

za dolnymi zębami przy szeroko otwartych ustach) wstał z łóżka, przeciągnął się, ziewnął  

i wyjrzał przez okno. Było mroźno, wszystko pokryte było świeżym śniegiem. Języczek  

z zachwytem patrzył na zimowy krajobraz: zaśnieżone góry, białe lasy (układanie czubka 

języka za górnymi zębami i opuszczanie go do dziąseł dolnych przy szeroko otwartych 

ustach). Słońce jasno świeciło na niebie. 

Języczek postanowił nauczyć się jeździć na nartach. Ubrał się ciepło, zabrał, narty i wyszedł 

z domu (opieranie czubka języka o dolne zęby i mlaskanie środkiem języka o górne 

dziąsło). Odetchnął czystym, mroźnym powietrzem (wdech nosem) wydech ustami) i powoli 

ruszył w stronę górki (opieranie czubka języka o dolne zęby i mlaskanie środkiem języka  

o górne dziąsło). Po drodze widział dzieci, które rzucały śnieżkami, lepiły bałwany, zjeżdżały 

na sankach (wysuwanie i chowanie płaskiego języka przy szeroko otwartych ustach). 

Wszędzie było gwarno i wesoło (rozciąganie warg w szerokim uśmiechu).Na górce Języczek 

dołączył do grupy początkujących narciarzy pod opieką instruktora. Powoli zaczął zjeżdżać - 

udało się! (wysuwanie i chowanie płaskiego języka przy szeroko otwartych ustach). 

Odetchnął głęboko (przy szeroko otwartych ustach wdech nosem, wydech ustami) i znów 

wszedł na górkę. Chciał zjechać szybciej i bęc! Wylądował w zaspie śnieżnej (zdziwiona 

mina - wargi zaokrąglone). Cały był w śniegu. Śnieg dostał się wszędzie - za kołnierz, do 

buzi. Języczkowi zrobiło się zimno, zaczął chuchać na rączki (hhhuuu-hhhuuu- wargi 

ściągnięte w ryjek) kaszleć (kaszel z językiem wysuniętym do przodu). Pan instruktor 

podszedł do Języczka i pomógł mu wstać (opieranie czubka języka o dolne zęby i cofanie go 

w głąb jamy ustnej, aby nastąpiło uniesienie środka języka do góry). Języczek wziął 

głęboki wdech (wdech nosem przy otwartych ustach) i znów spróbował zjechać z górki - 

udało się! Był z siebie bardzo zadowolony (rozciąganie warg w szerokim uśmiechu). 

Zrobiło się późno, słońce świeciło coraz słabiej. Języczek postanowił wrócić do domu.  

Po dniu spędzonym na górce zmarzł, zaczął więc chuchać na rączki (hhhuuu-hhhuuu - wargi 

ściągnięte w ryjek). Wypił kubek gorącego mleka z miodem (picie przez słomkę). Poczuł się 

bardzo zmęczony i senny – ziewnął szeroko (ziewanie przy szeroko otwartych ustach)  

i poszedł spać (chrr-chrr).                                                 
                                                                              Opracowała Anna Kupczyk- logopeda 

 

Obrazki różnią się czterema szczegółami. Znajdź je. 
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Damy  Babci i Dziadkowi  

Te serduszka, co tak dla Nich bija.  

Przytupniemy mocno nózka 

Babcia, dziadek niech nam zyja! 
 

****************************************** 
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