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Wieczór wigilijny
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
Lucyna Krzemieniecka

AKTUALNOŚCI
Spotkania teatralne i muzyczne:
➢ 04.12. nasze przedszkole odwiedził Mikołaj, tego dnia
odbyła się wspólna zabawa;
➢ 13.12. odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Sztuczki ze
Sztuką pt.: „Kot, pies, czapla, kuropatwa czyli o
zwierzętach w sztuce.”;
➢ 14.12. przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach Labo
pt.: „Kolorowe jony”;
WAŻNE DATY W STYCZNIU:
- 09.01. bal karnawałowy
- 10.01. koncert muzyczny pt.: „Klasycyzm – Klasa, styl i szyk – klarnet”
- 11.01. Labo „Detektyw Labolek na tropie”
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
Samych sukcesów i dużo miłości
Oraz by spełniły się wszystkie życzenia
A Nowy Rok 2018 był pasmem radości!
Życzy Dyrektor
I pracownicy Przedszkola Nr 156

WIGILIA PRZEDSZKOLNA
W dniu 19.12. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość
wigilijna. Tego dnia wszystkie dzieci, pracownicy przedszkola oraz zaproszeni przedstawiciele
Rady Rodziców spotkali się w jednej z sal, tam odświętnie ubrani śpiewali wspólnie kolędy i
pastorałki. Po złożeniu sobie bożonarodzeniowych życzeń cała społeczność przedszkolna udała
się na wspólny posiłek. Tradycyjnie został podany barszcz czerwony z uszkami oraz wigilijne
pierogi.
K. Dworakowska

SZTUCZKI ZE SZTUKĄ
13.12. obyły się kolejne zajęcia edukacyjne z cyklu
„Sztuczki ze sztuką” pt.: „Kot, pies, czapla, kuropatwa czyli
o zwierzętach w sztuce.” Prowadząca zaprezentowała dzieciom
kilka obrazów, na których głównymi postaciami były m.in.: konie,
krowy, ptactwo etc. zapoznaniu się z tematem, przedszkolaki mogły stworzyć autorską wersję
obrazu „Arka Noego”. Wszystkie prace można były oglądać na tablicach dla rodziców każdej
z grup.
K. Dworakowska

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z PRZEDSTAWICIELEM
FUNDACJI VIS MAIOR
W dniu 7.12. już po raz kolejny gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawiciela Fundacji
Vis Maior. Fundacja ta jest organizacją pozarządową, prowadzoną przez osoby niewidome
i słabowidzące. Jej celem jest najogólniej pojęte wspieranie aktywności społecznej i zawodowej
osób z dysfunkcją wzroku.
Nasz gość przybył do nas z przepięknym psem przewodnikiem. Dzieci doskonale wiedziały
iż nie należy go głaskać ani wołać, ponieważ jest on „w pracy”. Pani prowadząca pokazała
wszystkim jak niezwykłą rolę odgrywa pomagając osobie niewidomej przemieszczać się.
Wydawała komendy, które on wykonywał korzystając z własnego wzroku. Zaprezentowała
również inny sposób ułatwiający poruszanie się w postaci białej laski. Podczas spotkania dzieci
poznały pismo Braille’a – pismo sześciopunktowe dla osób niewidomych. Duże wrażenie
zrobiło na przedszkolakach specjalistyczne urządzenie do rozpoznawania kolorów.
K. Dworakowska
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INFORMACJE O GRUPACH
PRZEDSZKOLNYCH
GRUPA I – „KRASNALE”
W grudniu tematami kompleksowymi były: Ulubione
zabawy i zabawki, Zima biała, Święta tuż – tuż. W tym miesiącu
szczególna uwaga została skupiona na rozwijaniu relacji pomiędzy
dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji –
nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie. Krasnale uczestniczyły w zabawach
organizowanych przez nauczyciela z wykorzystaniem (także w sposób niekonwencjonalny)
różnych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli; obserwowały zmiany zachodzące
w przyrodzie zimą; poznawały zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla tej pory roku;
rozwijały sprawności manualne wykonując najróżniejsze prace plastyczne; rozwijały
umiejętności liczenia w zakresie 3; utrwalały nazewnictwo kolorów i umiejętności określania
wielkości – mały, duży.
W ramach programu Baby Beetles dzieci poznały takie piosenki jak: „Hello Ring Ring”, „Yes
or no”, „Happy”, „Sad”.
K. Dworakowska

GRUPA IV – „GUMISIE”
W grudniu zrealizowane zostały następujące tematy kompleksowe:
1. Na jesienny, smutny czas
2. Nadchodzi zima
3. Święta tuż, tuż (2 tygodnie)
Grudzień, jakże wyjątkowy miesiąc. Niesie nam tyle emocji związanych z najpiękniejszymi
świętami. W tym roku chyba wyjątkowo nie możemy cieszyć się zimową aurą, ponieważ zima
nas oszczędza.
1 grudnia tradycyjnie już obchodziliśmy Dzień Osób Niepełnosprawnych i w tym dniu
wszyscy przyszliśmy do przedszkola ubrani na biało. Spotkaliśmy się z kolegami
i koleżankami z grupy V aby wspólnie wykonać pracę plastyczną "Kula ziemska".
4 grudnia odwiedził nas Mikołaj z prezentami, była wspólna zabawa przy choince a na
zakończenie zaśpiewaliśmy kolędę" Przybieżeli do Betlejem"
5 grudnia piekliśmy pierniczki na Wigilię grupową
6 grudnia biliśmy rekord w pisaniu listu do Mikołaja
7 grudnia odbyło się w naszej grupie spotkanie wigilijne z rodzicami. Były krótkie występy,
robienie papierowych bombek na choinkę, życzenia wesołych świąt oraz skromny poczęstunek.
19 grudnia została zorganizowana Wigilia Przedszkolna. Wszystkie grupy spotkały się w jednej
sali na odśpiewanie kolęd lub piosenek świątecznych, nasza grupa zaśpiewała piosenkę
"Strojnisia choinka", a po życzeniach od Pani dyrektor wszystkie dzieci i personel zjedli
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wspólny wigilijny barszczyk i pierogi z kapustą i pieczarkami. Było miło i przyjemnie w tak
licznym gronie świętować.
Nauczycielki grupy IV

GRUPA V – „MUMINKI”
W grudniu w grupie V zapanował wyjątkowy
czas, w całej sali powstał magiczny klimat, ponieważ
pojawiły się świąteczne ozdoby i dekoracje. Tematy,
które poruszyliśmy w tym miesiącu dotyczyły rodziny,
pozyskiwania prądu oraz oczywiście tradycji
i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia.
• We wtorek, 5 grudnia, w naszej grupie odbyły się Kreatywne Warsztaty Świąteczne. Nasza
sala zamieniła się w pracownię dekoracyjną. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami
i rodzeństwem wykonały przepiękne i pomysłowe ozdoby świąteczne, które przedszkolaki
zawiesiły na choince oraz udekorowały salę.
• 7 grudnia wraz z grupą VI wybraliśmy się do Urzędu Dzielnicy Targówek na spektakl
„Mała Syrenka” wystawiany przez Teatr Iluminacji Światła. Efekty świetlne wraz z grą
aktorów przeniosły nas w prawdziwy morski świat.
• W poniedziałek, 11 grudnia 2017r. odwiedziła nas pani Joasia ze swoim przyjacielem psem
przewodnikiem, rasy labrador. Cel spotkania był prosty – uwrażliwić dzieci na obecność
osób niepełnosprawnych w codziennym życiu.
Pani Joasia jest pracownikiem Fundacji Vis Maior. Jest to fundacja, której celem jest
wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób z dysfunkcją wzroku.
Pani Joasia opowiedziała dzieciom, o tym co należy do zadań psa przewodnika, w czym
pomaga osobie niewidomej i jak szkolone są psy przewodnicy. Dzięki psom
przewodnikom osoby niewidome mają szansę jeszcze sprawniej funkcjonować
w codziennym życiu, a dodatkowo zyskują oddanego przyjaciela. Dzieci były bardzo
zainteresowane spotkaniem, zadawały dużo pytań, na które otrzymywały wyczerpujące
odpowiedzi.
• 11 grudnia przedszkolaki wybrały się do pizzerii Dominium. Celem wycieczki było
zapoznanie dzieci z wyglądem i wyposażeniem pizzerii. Dzieci wzięły udział w rozmowie
na temat, w jaki sposób robi się ciasto na pizzę, a także poznały składniki używane
do robienia pizzy. Miały również możliwość dobrania własnych składników do dwóch
rodzajów pizzy. Po upieczeniu degustowały pizze, które im bardzo smakowały.
Tradycją w naszym przedszkolu jest organizowanie spotkań z rodzicami przed Świętami
Bożego Narodzenia. 14 grudnia w naszej grupie zapanował świąteczny nastrój, bowiem w tym
dniu, dzieci, rodzice i personel przedszkola spotkali się na wspólnej Wigilii. Spotkanie zaczęło
się od zgaszenia lamp w sali i zapalenia małych światełek, które wprowadziły wszystkich
w świąteczną atmosferę. Następnie przedszkolaki zaprezentowały występ artystyczny
związany z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Uroczyste spotkanie zakończyło się
poczęstunkiem, przygotowanym przez rodziców.
D. Pietrucha
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Autor przejmuje odpowiedzialność za publikowaną treść artykułu, jego aktualność,
kompletność i prawdziwość zawartych informacji lub danych.
Gazetkę przedszkolną redaguje Katarzyna Dworakowska – nauczycielka grupy I przy
współpracy nauczycielek i Dyrektor Przedszkola nr 156.
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