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„IDZIE ZIMA ZŁA”

 

 

W CAŁYM DOMU PACHNIE 

LASEM, BO JUŻ ŚWIETA SĄ ZA 

PASEM” 



 

 

 

 

 

 

                     Zajęcia dodatkowe: 

       

                 religia: 

  środa 15.00-15.15 

  czwartek 13.40-13.55 

język angielski: 

  poniedziałek 14.15-14.30 

  czwartek 14.00-14.15 

rytmika: 

  poniedziałek 12.30-12.45 

  piątek 14.00-14.15 

                                         

          
 

      „ZOSTAŃ JEZU MYM BRACISZKIEM” 

     Zostań Jezu mym braciszkiem, 

     Podzielę się z Tobą wszystkim. 

     Dam ci swoje klocki lego, 

     dam ci misia pluszowego. 

     Dam ci swoje klocki lego,   

     dam ci misia pluszowego.                                    

     Dam zabawki, dam słodycze. 

     Babcię, dziadka Ci pożyczę. 

     Podzielę się mamą, tatą, 

     bądź braciszkiem moim za to. 

     Podzielę się mamą, tatą, 

     bądź braciszkiem moim za to. 

     Będę Cię na rączkach nosił.  

     Nie daj się Jezuniu prosić. 

     W mym łóżeczku miejsce zrobię, 

     Będziesz sypiał ze mną sobie. 



     W mym łóżeczku miejsce zrobię, 

     Będziesz sypiał ze mną sobie. 

 
 

„GRUDNIOWE NOCE” 

 

W Grudniowe noce, zimowe noce 

Dzieciątko Boże z zimna dygoce, 

Idzie przez pola pokryte szronem 

Wiatr mu wydzwania piosnki znajome. 

 

Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas 

Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da 

Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas 

Kto ogrzeje rączęta kto schronienie mu da. 

 

Tyle tych domów i okien tyle, 

może Go schronią choćby przez chwile 

Może przygarną do serca ludzie, 

może nakarmią nim dalej pójdzie. 

 

Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas 

Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da 

Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas 

Kto ogrzeje rączęta kto schronienie mu da. 

 

„KOCHANY PANIE MIKOŁAJU” 

Kochany Panie Mikołaju 

My tak czekamy każdej zimy 

Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas 

Gdy śpimy? 

Czy to już musi tak pozostać? 

Czy to jest w księgach zapisane? 

Ja od prezentu bym wolała 

Spotkanie z Panem 

I wiem od dzieci, że z radością 

Chciały wysłuchać Pana głosu 

W mróz ogrzejemy Panu uszy 

Piosenką gorącą jak rosół! 

Hu, hu, ha, ha, ha 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 

Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 

Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 

Zawsze bądź wśród nas 

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 

Kochany Panie Mikołaju 

Dziewczynka z bardzo smutną minką 

Pyta mnie o to, czy Pan znajdzie 

Prezent pod choinką? 

Czy ktoś o Panu nie zapomni 

Że Panu smutno będzie potem 

Dzieci chcą Panu dać w…  



 

POCZYTAJ MI MAMO, TATO……            

 

Bajka terapeutyczna 

                              „ O małym misiu”  

      Był piękny słoneczny dzień. Mały Miś obudził się wcześnie rano i 

pobiegł nad rzekę umyć ząbki. Kiedy pochylił się nad błyszczącą w 

promieniach słońca taflą krystalicznej wody zauważył, że ktoś siedzi 

na jego uszku. – Kim jesteś? – zapytał Miś. – Jestem Złaczek, jeśli 

chcesz będę twoim przyjacielem i nigdy cię nie opuszczę. 

Miś ucieszył się i z nowym przyjacielem wyruszył do lasu na 

wycieczkę. Na pięknej polanie spotkali starego przyjaciela Misia – 

Jeża. – Jak się masz Misiu? – zapytał wesoło Jeż. – Rzuć w niego 

szyszką – szepnął Misiowi do ucha Złaczek. Miś niewiele myśląc 

spełnił prośbę nowego kolegi. Jeżykowi zrobiło się przykro i szybko 

schronił się w swojej norce. Miś i Złaczek śmiejąc się głośno ruszyli 

dalej, łamiąc po drodze gałęzie drzew i krzaków. Pod 

wielką sosną spotkali przyjaciółkę Misia – Srokę. – Witaj Misiu! – 

krzyknęła wesoło. Złaczek namówił Misia, by wyrwał Sroce jedno 

czarne błyszczące piórko z ogona. I tym razem 

Miś spełnił prośbę Złaczka. Przerażona Sroka odleciała na sam 

czubek sosny. Czuła złość i była zdziwiona, nie poznawała 

zachowania Misia. A nowi przyjaciele szli dalej obrażając                      

i krzywdząc kolejnych przyjaciół Misia i sprawiało im to 

wielką radość. Miś cieszył się, że ma takiego fajnego przyjaciela,                   

z którym może przeżyć zabawne przygody. Nadszedł wieczór. 

Zmęczony Miś usiadł pod starym dębem i chrupał wielkie czerwone 

jabłko, które zabrał wiewiórce. Kiedy zrobiło się całkiem ciemno 

Złaczek powiedział, że już mu się znudziło i idzie dalej. 

Zostawił Misia samego. Dopiero teraz mały niedźwiadek 

uświadomił sobie, że obraził wszystkich swoich starych 

przyjaciół               i został sam w ciemnym borze w środku nocy. Na 

dodatek harcując po lesie zgubił drogę do domu. Poczuł się oszukany 

i bardzo samotny. Siedział pod drzewem i cicho łkał. Usłyszała to 

Sowa Mądra Głowa, która właśnie wyruszyła na nocne łowy. Sowa 

wiedziała, że Miś nie jest z natury zły ,ale przez 

swoją naiwność  i łatwowierność dał się namówić do złych 

uczynków. Postanowiła mu pomóc. Bezszelestnie poszybowała przez 

leśną gęstwinę i sprowadziła przyjaciół Misia. – Nie płacz 

przyjacielu! – powiedziały chórem zwierzątka. Zdziwiony 

Miś spojrzał załzawionymi oczkami na przyjaciół, 

podbiegł i uściskał wszystkich po kolei. Przepraszał zwierzęta                  

i prosił o wybaczenie. Było mu wstyd za swoje wcześniejsze 

zachowanie. Cieszył się bardzo, że ma tak wspaniałych przyjaciół, 

którzy nie opuścili go w potrzebie. Złaczek nigdy więcej nie 

odwiedził Misia. A Ciebie? 



 

DLA RODZICÓW………. 

 

     Jest czas na myślenie o niemowlęciu, które ma się pojawić  
w rodzinie, i czas na marzenia, na kogo to dziecko wyrośnie.                                                           

Jest czas na nocne karmienie dziecka, na uśmierzanie jego bólu, na 
zdobywanie jego uśmiechów, na podziwianie go i zachwycanie się 
tym, kim w rzeczywistości jest: na początku w pełni zależną od was 
istotą, ale później, z każdym samodzielnym stawianym krokiem, 
coraz bardziej niezależną. Uczucie, jakim swoje dziecko obdarzacie, 
jest odzwierciedleniem waszej radości z jego istnienia. Jest czas na 
opowiadanie mu najpiękniejszych historii lub wymyślanie 
absurdalnych opowieści, pozostawiając na boku codzienne trudności                         
i problemy. I jest czas, aby zabrać malca do parku, pobiegać razem  
i pobawić się, aby coś mu narysować, aby odnaleźć gniazdo pośród 
drzew lub nazbierać kamyków.  

Pamiętajcie jednak, że ten czas jest w gruncie rzeczy krótki i szybko 
upływa. Jest czas na śpiewy, które zastąpią ciągłe pouczanie, na 
uśmiechy zamiast marszczenia brwi, na zwierzanie się z sekrecików, 
na wspólne oglądanie zdjęć. Jest czas na odpowiadanie na wszystkie 

pytania, zanim nadejdzie chwila, kiedy dziecko nie będzie już 
chciało słuchać odpowiedzi i tłumaczeń, że należy kłaść każdą 
rzecz na swoje miejsce. Ten czas mija szybko, cieszcie się każda 
chwilą, bo dzieci nie czekają. Jest czas na uważne słuchanie długich 
opowieści, co się wydarzyło każdego dnia, na uczenie ich bycia 
niezależnymi, odpowiedzialnymi i uprzejmymi, ale też nadejdzie 
czas, kiedy trzeba będzie pozwolić im odejść. Wybrać własną drogę 
życia. 
Dom może poczekać, praca może poczekać, ale dzieci nie. Jeśli 
dzisiaj skierujesz swoją uwagę na potrzeby dziecka, unikniesz 
trudności jutro. 

Nadejdzie czas, kiedy drzwi nie zamkną się gwałtownie, a na 
podłodze nie będą leżały porozrzucane zabawki, nie pozostaną 
ślady palców na ścianach ani nawet rysunki na lodówce. Wówczas 
spojrzysz wstecz i zobaczysz, że nie zmarnowałeś/aś ani sekundy, 
że twój syn czy twoja córka jest, po prostu, dobrym człowiekiem. 
Nie ma lepszej kariery, ani pilniejszej pracy, niż radosne 
zaakceptowanie daru, jakim jest bycie RODZICEM. 

Życzę Państwu udanych, zdrowych, spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia, aby ten czas wypełnił Was spokojem, radością   

i miłością wśród rodziny, bliskich. Oby czas, jaki spędzicie razem był 
czasem dobrej nowiny, a po świętach, byście z radością przygotowali 

się do przejścia ze starego  
w nowy 2022rok 

Elżbieta Sobieraj  


