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 „Jak Mikołaj na lodzie, to Święta na wodzie” 

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

PRACA GÓRNIKÓW W KOPALNI  - poniedziałek – piątek, 4-8 grudnia 

 

 
 

W związku z obchodzonym w grudniu Dniem Górnika, zorganizowaliśmy w naszym Przedszkolu zajęcia, dzięki którym 

Dzieci mogły poznać tajniki pracy górnika a także dowiedzieć się jak powstał węgiel, do czego jest wykorzystywany 

oraz jakie produkty powstają z węgla. Dzięki prezentacji multimedialej, Dzieci zobaczyły jak wygląda wnętrze kopalni, 

maszyny górnicze oraz strój górnika. Dowiedziały się również, że Św. Barbara jest patronką górników a kopalnie 

zamieszkuje duszek Skarbnik. Dzieci zrozumiały jak ciężka, niebezpieczna a zarazem pożyteczna  jest praca górników. 

Wierzymy, że udało nam się wzbudzić w Przedszkolakach szacunek do tego zawodu. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA  – poniedziałek, 11 grudnia 

 

 



11 grudnia ochodziliśmy w naszym Przedszkolu Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Dzień Ochrony Praw 

Dziecka. Uważamy, że Dzieci powinny znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Dlatego też, 

podczas pogadanek zorganizowanych w tym dniu, tłmaczyliśmy Dzieciom, że one podobnie jak dorośli, mają swoje 

prawa choćby takie jak  prawo do zabawy i wyboru przyjaciół, odpoczynku, opieki, nauki i rozwijania zainteresowań. 

KOLĘDOWANIE Z RODZICAMI – piątek, 15 grudnia 
 

 
                                                       

 
 

 



 
 

 Piątek, 15 grudnia był dla nas dniem szczególnym, ponieważ gościliśmy w naszym Przedszkolu Rodziców, którzy 

przyszli zobaczyć świąteczne przedstawienia z udziałem swoich Pociech. Dzieci zaprezentowały się wspaniale  

a dekoracje, oświetlenie oraz dźwięk kolęd wprowadziły cudowny, magiczny nastrój. Po przedstawieniach Rodzice 

wraz z Dziećmi wzięli udział w naszej Świątecznej Loterii Charytatywnej. Fantami na loterii były prace świąteczne 

wykonane przez Dzieci (i Ciocie). Robiąc prace, Dzieci miały świadomość, że pomagają w ten sposób innym dzieciom, 

które bardzo tej pomocy potrzebują. Dochód z loterii został wykorzystany w całości na opłacenie rachunku energii 

elektrycznej Domu Samotnych Matek przy ul. Skierdowskiej 2. 

 

KTO NAS ODWIEDZIŁ 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ  – czwartek, 14 grudnia 

 

Wszyscy niecierpliwie czekaliśmy na Niego aż w końcu się pojawił! W czwartek, 14 grudnia odwiedził nas Święty 

Mikołaj. Jak zwykle niezawodny:  z prezetem dla każdego Dziecka, uśmiechnięty i pełen energii do wspólnej zabawy.  

Mikołaj nie tylko wziął udział w naszych grach i zabawach ale również nauczył nas nowych piosenek i opowiedział  

o swoich perypetiach w podróży.  Jaka szkoda, że musimy czekać na jego wizytę kolejny rok…. 

 

 



RODZICE CZYTAJĄ DZIECIOM – wtorek, 19 grudnia Mama Jasia i Frania  

 

 
 

Z radością informujemy, że do naszej akcji „Rodzice czytają Dzieciom” dołączyła w grudniu Mama Jasia i Frania. Dzieci 

z zadowoleniem i dużym zainteresowaniem uczestniczyły w akcji wspólnego czytania. 

 

DOBRE SERDUSZKO -   
 

W grudniu pomagliśmy dzieciom i mamom z Domu Samotnych Matek przy ul. Skierdowskiej 2.  Nasza akcja 

charytatywna składała się z dwóch etapów: Świątecznej Loterii oraz zbiórki darów. Dzięki hojności Rodziców 

biorących udział w Świątecznej Loterii, udało nam się zebrać w sumie 2745 zł.  i opłacić rachunek za energię 

elektryczną Domu Samotnych Matek.  Zebraliśmy również mnóstwo darów w postaci produktów spożywczych, 

produktów chemicznych, zabawek, książeczek, gier oraz ubranek dla dzieci. Podczas transportu darów  

na Skierdowską 2, mieliśmy możliwość spotkać niektóre z mieszkających tam kobiet i ich dzieci oraz zobaczyć  

w jakich warunkach żyją. Upewniło nas to w przekonaniu, że wybraliśmy właściwy kierunek  pomocy. Kobiety były 

wzruszone i bardzo wdzięczne za dostarczone dary oraz pomoc w opłaceniu rachunku za energię elektryczną. Bardzo 

dziękujemy Rodzicom i naszym Przedszkolakom za okazane serce. 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW   

W tym miesiący proponujemy Państwu temat związany z psychologią dziecka. Temat jest być może nieco 

kontrowersyjny ale za to bardzo interesujący  

Szósty zmysł dziecka – dlaczego zostaje zablokowany?  
Szósty zmysł dziecka. Niektórzy nazywają go również instynktem, a jeszcze inni intuicją. Niezależnie od tego,  

jak nazwiemy tę wspaniałą cechę, szósty zmysł posiada każde dziecko. Dlaczego więc nie u każdego możemy go tak 

łatwo zauważyć? 

 

https://pieknoumyslu.com/szosty-zmysl-dziecka-

zablokowany/?utm_content=bufferf97e4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 
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