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1. W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

MIKOŁAJKI -  Święty odwiedził nas w poniedziałek 7 grudnia, nieco się spóźnił. 

Niespodziewanie pojawił się na placu zabaw i zaczął bawić się na huśtawce i zjeżdżalni, był przy 

tym bardzo śmieszny. Potem odwiedzał kolejno wszystkie sale i zawitał też do Biedronek. 

Porozmawialiśmy z Mikołajem o ważnych sprawach dotyczących zachowania i prezentów. 

Następnie zaśpiewaliśmy piosenkę i powiedzieliśmy wierszyk o Mikołaju. Otrzymaliśmy 

zabawki i słodycze: zwierzęta gospodarskie i stado przeuroczych piesków oraz zielony traktor, 

który uzupełnił nasza motoryzacyjna kolekcję. To był bardzo udany dzień w przedszkolu. 

 

SPOTKANIE PRZY CHOINCE – 18 grudnia ubrani odświętnie zorganizowaliśmy przy 

pomocy rodziców biedronkową wigilię. Rodzice zakupili pyszne i zdrowe owoce, słodycze i 

napoje. Udekorowany stół stanął w kąciku świątecznym i cieszył się powodzeniem przez cały 

dzień. Ważnym elementem menu były pierniczki, które powstały w przedszkolu i są tradycją na 

święta bożego narodzenia. Tego dnia wspólnie śpiewaliśmy kolędy i naszą pastorałkę – „Weseli 
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anieli” i zatańczyliśmy taniec z krzesłami do słynnego „Jingle bells”. Dzień ten uznaliśmy za 

bardzo udany. 

W listopadzie dzieci z naszej grupy zdobyły liczne wyróżnienia i nagrody w konkursie 

patriotycznym „Orzeł biały”. Na ten konkurs zgłoszono aż 13 prac tylko przez Biedronki. 

Dziękujemy za współprace i gratulujemy zwycięzcom. 

 

Wszelkie informacje przekazywać będę nadal na grupie Messenger Biedroneczki, w sprawach 

dotyczących osobiście Waszych dzieci zapraszam na Messengera prywatnego. 

 

 

2. PRZYPOMINAMY !!! 

W ramach ustaleń podczas zebrania grupowego mając urodziny dzieci mogą przynosić cukierki 

jako poczęstunek, ale z wyprzedzeniem w celu odbycia przez słodycze kwarantanny. Tego dnia 

szanowny jubilat może ubrać się strój dowolny (ulubione przebranie z bajki, superbohatera lub 

strój odświętny).  

 

W grudniu realizujemy dwa bloki tematyczne „Co się kryje w ziemi?” i „W oczekiwaniu na 

pierwszą gwiazdkę”. 

Pierwszy blok miał na celu wprowadzenie w świat wiedzy o ziemi. Dzieci mają świadomość co 

kryje się pod ziemią: skarby i minerały jak złoto, diamenty czy węgiel i ropa, w jaki sposób 

człowiek z tego korzysta. Odwołano się też do wiedzy dzieci na temat dawnych mieszkańców 

Ziemi dinozaurów. Przedszkolaki uwielbiają ten temat, dlatego z chęcią brały udział w tych 

zajęciach: utrwalanie nazw dinozaurów i poznawanie nowych, odpowiedzenie na pytanie „Skąd 

wiadomo, że dinozaury żyły na naszej planecie?   

Drugi blok poświęcono w całości świętom i przygotowaniom do nich. Poznanie zwyczajów i 

tradycji bożonarodzeniowych, nauka kolęd i pastorałek, prace plastyczne z choinką, Mikołajem i 

reniferami, pieczenie pierniczków i organizacja wigilii grupowej. 

 

3.OPŁATY – prosimy o terminowe uiszczanie opłat, na odpowiednie konta dostępne na naszej 

stronie intarnetowej. 

                      

                           
 

 

 

 

 

 

 



Warto wiedzieć Rodzicu  

    

Sylaba, głoska a litera – co warto wiedzieć? 

 

    Sylaba jest największa ze wszystkich trzech wymienionych. To część wyrazu składająca się z 

samej samogłoski lub spółgłoski (spółgłosek) połączonej z samogłoską (ma-rzec, biur-ko, ku-la, 

po-le, dłu-go-pis). Zazwyczaj sylabizujemy naturalnie. Dziecko nie powinno mieć większych 

problemów w wyodrębnieniu konkretnych sylab, nawet jeśli nie będzie umiało ich precyzyjnie 

zdefiniować. 

    Głoska ma bardziej skomplikowaną definicję. Jest najmniejszym i niepodzielnym dźwiękiem 

mowy, który wyodrębniamy za pomocą słuchu (nie na piśmie!). Czyli w wyrazie kot głoskami 

będą k-o-t, ale w wyrazie marzec głoskami będą już m-a-ż-e-c („rz” jest jedną głoską, dlatego 

zapisujemy ją fonetycznie jak „ż”). Podobnie z wyrazem chrząszcz – h-sz-ą-sz-cz („ch” i „rz” 

zapisujemy fonetycznie – w tym przypadku „rz” wymawiamy jak „sz”). 

    Litera jest z kolei znakiem graficznym – również stanowi najmniejszą cząstkę, ale w piśmie. 

Jeśli chcielibyśmy przeliterować powyższe wyrazy z głoskowania, wyglądałyby one tak: k-o-t, 

m-a-r-z-e-c, c-h-r-z-ą-s-z-c-z. 

 

W nauce głoskowania dla dzieci szczególnie przydatne mogą okazać się obrazki z podpisami. 

Wybierz kilka prostych ilustracji, najlepiej z dobrze znanymi smykowi przedmiotami lub 

zwierzętami (auto, kot, pies, ptak, płot, las itp.). Następnie przegłoskuj dany wyraz. Zadaniem 

brzdąca będzie wskazanie obrazka, powtórzenie za Tobą głoskowania lub powiedzenie, jaka 

głoska w tym wyrazie znajduje się na końcu, a jaka na początku.  

Powyższe ćwiczenie można modyfikować. Przykładowo – poproś dziecko, aby wskazało 

przedmioty lub zwierzęta, które zaczynają się na wybraną głoskę (np. „k”). W takim przypadku 

obrazki mogą być niepodpisane i składać się z jednej grupy tematycznej (np. same zwierzęta, 

pojazdy, meble, rośliny). 

Udanej zabawy  

 

 


