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                    "Styczeń"  

Nowy Rok zawitał wreszcie
 stary sobie poszedł. 

Co tam rośnie w mrozach stycznia? 
Dzień rośnie po trosze! 

Wróbelkowi serce rośnie, 
że wiosny doczeka, 

chociaż jeszcze droga do niej mroźna i daleka.
 Rosną w styczniu zaspy śniegu,

 że wóz w nich ugrzęźnie 
a na szybach rosną srebrne liście i gałęzie. 

Więc na inne pory roku,
 nie patrzy zazdrośnie mroźny styczeń: 
bo w nim także mnóstwo rzeczy rośnie! 

Małgorzata Ż� elichowska 

http://www.zstwierdza.edu.pl/
mailto:pp4tw@wp.pl


Urodziny w styczniu obchodzą:
TYGRYSKI:

Filip
Joanna

MOTYLKI:
-

ŻABKI:
Adam

Patrycja
Michał
Blanka

DELFINKI:
Oliwier

Bartosz D.

PSZCZÓŁKI:
 Iga 

Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!



HARMONOGRAM ROZPATRYWANIA DEKLARACJI 
KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

18.01. - 25.01.2021 r. pobieranie (wychowawcy grupy) i zwrot 
(sekretariat Żespołu, Bema 312) deklaracji 
kontynuowania wychowania przedszkolnego 
rok 2021/2022

26.01. - 28.01.2021 r. komisja rekrutacyjna rozpatruje deklaracje 
kontynuacji

29.01.2021 r. ogłoszenie list dzieci przyjętych na rok szkolny         
godz. 12:00 2021/2022   kontynuujących wychowanie przedszkolne 



Poczytaj swojemu dziecku…
Trzy bałwanki

Na placu zabaw przed przedszkolem stały dwa bałwany. Jeden był duży, drugi mały. Bałwan
duży był ulepiony przez grupę Zuchów, przedszkolnych starszaków. Bałwan mały był ulepiony przez
grupę  Smerfów,  przedszkolnych  maluchów.  Bałwany  dobrze  o  tym  wiedziały  
i często o to się spierały. Zresztą posłuchajcie sami. - Jesteś taki mały jak te Smerfy, co cię ze śnieżnych
gałeczek  ulepiły.  -  Jestem  mały,  ale  prawdziwy.  Spójrz  na  mój  nos,  jest  z  marchewki,  
a nie z suchego patyka, którego ci twoje Zuchy sprawiły. - Lepiej uważaj, bo zapowiadali opady śniegu.
Jak nadejdą, to pod białą pokrywą Smerfy cię nie znajdą.- Moje Smerfy codziennie mnie odwiedzają 
i piosenki mi śpiewają, ale twoich Zuchów ostatnio nie widziałem wcale. Chyba cię nie widzą, mimo że
jesteś  taki  wielki.  -  Ja  ci  dobrze  radzę,  weź  się  zapnij,  bo  inaczej  resztki  śniegu  ci  się  wysypią  
i pozostanie po tobie tylko wspomnienie. - Wspomnienie po mnie zostanie dopiero wiosną, a i wtedy
zostanę na obrazkach,  które  Smerfy mi namalowały.  A co z  twoimi obrazkami? Jakoś żadnego nie
widziałem. -  Na co komu twoje obrazki,  mały bałwanie.  Chyba że są to  karykatury,  to  rozumiem,
śmiechu będzie co niemiara. - Dzieci, kiedy mnie widzą, to się uśmiechają, bo jestem ładny i mnie
lubią. Za to, jak ciebie zobaczą, to śnieżkami w ciebie rzucają.- Rzucają we mnie śnieżkami i doskonale
się bawią. Za to w ciebie mało kto trafi, a poza tym boją się, że cię jedną śnieżką przewrócą.

W tym momencie bałwany spór przerwały. Na plac zabaw przyszły dzieci z przedszkola. Nie
były  to  jednak  ani  maluchy,  ani  starszaki.  To  przyszły  dzieci  z  grupy  Promyczki,  przedszkolnych
średniaków. Dzieci widząc dwa bałwany postanowiły ulepić trzeciego bałwana. Zabrały się z zapałem
do pracy. Po chwili bałwan był już gotowy. Był ani duży , ani mały. Dzieci ustawiły go pomiędzy
bałwanem dużym i małym. Teraz bałwany ustawione w kolejności od najmniejszego do największego
wyglądały jak trzej  bracia.  Jednak,  gdy dzieci już poszły,  bracia wcale rodzinnych uprzejmości nie
wykazywali.  Bałwan średni  niechętnie  został  powitany przez  dużego i  małego  bałwana.-  Chciałem
zaznaczyć na wstępie, że ja tu jestem najważniejszy – rzekła bałwan duży.- A ja chciałem zaznaczyć, że
jestem najładniejszy - rzekł bałwan mały.- Ja chciałem zaznaczyć, że jestem ….. - tutaj zastanowił się
chwilę bałwan średni – ja …, ja właściwie nie wiem jaki jestem.- Czy to oznacza, że jesteś ….. taki
nijaki? – zapytał bałwan duży.- Nie jesteś mały, nie jesteś duży, czyli  jaki jesteś? – zapytał bałwan
mały.- Chyba jestem taki jakiś średni - nieśmiało i skromnie odpowiedział bałwan średni.- Ha, ha, czyli
jesteś mniejszy niż ja, czyli gorszy - zaśmiał się bałwan duży- Ha, ha, czyli jesteś większy niż ja, czyli
brzydszy - zaśmiał się bałwan mały- Ha, ha, czyli jestem gorszy i brzydszy - zaśmiał się bałwan średni,
nie do końca zdawał chyba sobie sprawę ze słów jakie wypowiadał. Dzieci niedawno go ulepiły i nie
wszystko  jeszcze  rozumiał.  Nie  chciał  jednak być nijakim bałwanem.  Bałwan mały  i  duży jeszcze
głośniej  zaczęły  się  śmiać ze  średniego kolegi.  Nie  często  można bowiem spotkać  kogoś,  kto  sam
śmieje się z tego, że jest gorszy i brzydszy od nas. Śmiechy nie trwały jednak długo. Bałwany musiały
pozostać  w bezruchu,  bo  właśnie  na  plac  znowu wybiegły  dzieci  z  przedszkola.  Dzieci  nie  lepiły
nowego bałwana. Wszystkie okrążyły średniego bałwana. Z dziećmi była pani wychowawczyni. Miała
w ręku aparat fotograficzny i gdy dzieci były ustawione zrobiła im zdjęcie. Gdy na placu było znowu
pusto małemu i dużemu bałwanowi wcale nie było do śmiechu. Przeciwnie, były zazdrosne o to, że
dzieci wybrały średniego bałwana do pozowania do zdjęcia.- Patrzcie go, taki skromny, a wszystkie
dzieci zabrał dla siebie – obruszył się bałwan duży.- Patrzcie go, nieśmiały, a otoczył się wkoło dziećmi
- obruszył się bałwan mały.- Ale ja po prostu byłem tutaj, a dzieci same mnie wybrały. Może dlatego, że
byłem ani duży, ani mały. Może dlatego, że nie zajmowałem całego kadru w aparacie, a może dlatego,
że dzieci nie musiały kucać, by było mnie widać na zdjęciu. A może dlatego, że po prostu byłem sobą,
zwykłym śnieżnym bałwanem.

Od tej  pory  bałwanki  nie  dokuczały  sobie.  Stały  grzecznie  w szeregu od najmniejszego do
największego.  I  tylko  czasami,  gdy  nikt  nie  widział,  tak  dla  zabawy  obrzucały  się  śnieżkami,
wymieniały się swoimi noskami, łaskotały się rózgami. A wszystko dlatego, że były to trzy bardzo
wesołe bałwanki. Mimo że każdy bałwanek był inny 

źródło- www.nasze-bajki.pl



Ciekawostki z życia PRZEDSZKOLAKA.
* Mikołajki
Mikołajki to jeden z najsympatyczniejszych dni w roku, na który z utęsknieniem czekają wszystkie
dzieci. I choć nie wszyscy już wierzą w Mikołaja, to niezwykłość tego dnia udziela się zarówno
małym, jak i dużym. Każde dziecko cały rok ciężko pracuje na to,aby właśnie w tym dniu spotkać
niezwykłego gościa.  Bo czy  może być  coś  bardziej  ekscytującego niż  spotkanie  z  Mikołajem?
Może. Spotkanie z Mikołajem oraz całą gromadą jego pomocników. A wszystko to wydarzyło się 4
grudnia, kiedy sale przedszkolne odwiedziły małe krasnale ubrane na czerwono. Oczywiście w rolę
pomocników wcieliły się nasze przedszkolaki. Tego dnia niewątpliwie w przedszkolu dominował
kolor czerwony. Z radością i nutą ekscytacji wyczekiwaliśmy nadejścia długo oczekiwanego gościa.
Jego przybycie zapowiedziały dzieci z gr. „Delfinki” i „Żabki” w swoim przestawieniu pt. ”Gdzie
jesteś Mikołaju?”. Mali aktorzy świetnie odegrali swoje role, a podczas ich występu nie zabrakło
piosenek oraz układów tanecznych. Gdy byliśmy zapatrzeni i wsłuchani w przedszkolny spektakl
teatralny pojawił się ON – Święty Mikołaj. Nie mogliśmy pozwolić mu na krótki pobyt w naszym
przedszkolu,  gdyż  bardzo  długo  na  niego  czekaliśmy.  Zabraliśmy  naszego  gościa  w  taneczną
podróż, w której królowała rytmiczna i wesoła muzyka. Były pląsy, zabawy, uśmiechy i wiwaty.
Podczas  uroczystości  mikołajkowych  Dyrektor  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  nr  4,Pan
Zdzisław Szmytkowski wręczył nagrody specjalne Pani Annie Dębek, Pani Marcie Miernik oraz
Pani  Kamili  Mrozowicz,  rodzicom laureatów konkursu na „Najpiękniejszą choinkę lub wieniec
bożonarodzeniowy” organizowanego przez naszą placówkę. Podczas oceniania prac konkursowych
jury doceniło wkład pracy oraz zaangażowanie rodziców, a także spędzanie z dziećmi kreatywnie
czasu wolnego. Dyrektor Zespołu i jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego
ufundował  nagrody  wyróżnionym  osobom.  Ten  niezwykły  dzień  zostanie  zapewne  w  pamięci
naszych przedszkolaków na bardzo długo, a to niewątpliwie także za sprawą pamiątkowych zdjęć,
które dzieci zrobiły sobie z Mikołajem. Sympatyczny gość w ramach podziękowań za cudownie
spędzone chwile w naszej placówce pozostawił naszym przedszkolakom upominek. A co to takiego
niech zostanie to słodką tajemnicą. Do zobaczenia za rok Święty Mikołaju. 



* Magiczny czas
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Wszyscy starają się być dla siebie uprzejmi,

mili, życzliwi. To również odpowiedni czas, by zwrócić uwagę na osoby starsze, chore i samotne.
To chwila, by nieść pomoc i wsparcie ludziom potrzebującym, a przede wszystkim sprawiać innym
radość. W związku z tym kolejny już raz MEN zaprosiło placówki oświatowe do udziału w akcji
„Razem na Święta”. Nasze przedszkole odpowiedziało na apel i bardzo aktywnie włączyło się w tę
akcję. Dzieci z poszczególnych grup w ramach zajęć dydaktycznych wykonały różnorodne ozdoby
świąteczne, którymi obdarowały swoje rodziny. Grupa „Tygrysów” stworzyła zabawne skrzaty ze
skarpet, grupa „Żabek” wyczarowała kolorowe stroiki, grupa „Motylków” pochwaliła się ozdobami
z masy porcelanowej,  grupa „Delfinów” oczarowała wszystkich ażurowymi bombkami,  a grupa
„Pszczółek”  postawiła  na  oryginalne  kule  śnieżne.  Przedszkolaki  wraz  z  wychowawcami  grup
pomyślały  nie  tylko  o  swoich  rodzinach.  Pragnęły  sprawić  radość  osobom  zaprzyjaźnionym
 z placówką. Wykonane samodzielnie kartki z życzeniami świątecznymi ofiarowały: Pracownikom
Urzędu  Miasta,  pracownikom  Biblioteki  Publicznej,  pracownikom  wszystkich  nowodworskich
przedszkoli,  duszpasterzom  z  Parafii  w  Modlinie  Twierdzy.  Dzieci  nie  zapomniały  o  osobach
starszych  i  samotnych.  Przekazały  seniorom  z  domu  opieki  w  Wojszczycach  samodzielnie
upieczone  ciasteczka  oraz  kartki  świąteczne  z  życzeniami,  które  wywołały  uśmiechy  na  ich
twarzach.  Pracownicy  przedszkola  ofiarowali  również  swą  pomoc  rodzinie  potrzebującej.
Zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy m.in. odzieży, zabawek, obuwia. Angażowanie
dzieci  w  akcję  „Razem  na  Święta”  niesie  wiele  wychowawczych  aspektów.  Umacnia  więzi
międzypokoleniowe, kształtuje poczucie odpowiedzialności za drugą osobę, uwrażliwia dzieci na
krzywdę  ludzką.  Dzięki  takim  działaniom  Święta  Bożego  Narodzenia  mogą  stać  się  jeszcze
piękniejsze! 
Tekst: Maria Marciniak





* Jasełka
Zbliżające się święta to okres pełen spokoju, ciepła i radości, czas spełniania marzeń i okazywania
sobie wzajemnie miłości oraz serdeczności. Ten magiczny czar świąt Bożego Narodzenia, dało się
odczuć również w naszym przedszkolu, za sprawą „Jasełek” w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci
w  przepięknej  scenografii,  nawiązującej  do  szopki  betlejemskiej,  przedstawiły  sceny  narodzin
Jezusa  Chrystusa.  Wśród  śpiewu  aniołów,  do  żłóbka przybyli  rozradowani  i  pełni  werwy
pastuszkowie. Nowonarodzonemu dzieciątku pokłony złożyli także królowie, którzy przywędrowali
z dalekiego kraju. Natomiast delikatne Aniołki czarowały scenę swoim tańcem, wprowadzając nas
w klimat radości. Jednak „Jasełka” nie byłyby „Jasełkami” bez Maryi oraz Józefa, którzy czuwali
nad  spokojnym  snem  swojego  syna.  Przedszkolaki  świetnie  odegrały  swoje  role,  a  ich
zaangażowanie  opłaciło  się,  gdyż  przedstawienie  wywarło  ogromne  wrażenie.  Nie  zabrakło
inscenizacji ruchowych, które ubarwiły i wzbogaciły całą opowieść. Inscenizacja przeplatana była
nowymi i nieznanymi pastorałkami,  a zaskoczeniem dla widzów   mogły być wzruszające partie
solowe Maryi. Niewątpliwie mali aktorzy skradli serca wszystkim, którzy mieli okazję podziwiać to
wyjątkowe  przedstawienie.  Klamrą  dopinającą  całą  przypowieść  była  wszystkim dobrze  znana
kolęda „Dzisiaj w Betlejem”, zwiastująca pojawienie się na ziemi Jezuska – króla narodów. Artyści
otrzymali  gromkie  brawa  oraz  słowa  uznania  i  podziwu  od  Dyrektora  Zespołu  Szkolno  –
Przedszkolnego nr 4, Pana Zdzisława Szmytkowskiego i Pani Wicedyrektor Ireny Wiśniewskiej.
Temu wyjątkowemu spektaklowi, towarzyszyło wiele pozytywnych emocji, a nagrodą dla artystów
będą słowa Jan Pawła II „Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego,
aby dać świadectwo, że każdy jest kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym.”

Tekst: mgr Kinga  Kuczkowska, zdjęcia: mgr Marta Kaczmarek-Antos





Z mamą w kuchni…
 

Kruche ciasteczka z dżemem 
Składniki:
-mąka pszenna 400 g
-masło 200 g
-cukier 250 g
-jajka 3 szt.
-cynamon 25 g
-dżem śliwkowy 150 g
-cukier puder 50 g
-orzechy włoskie 150 g
-sól 1 szczypta

Przygotowanie: 
Oddzielić białka od żółtka, a następnie ubić żółtka.
Teraz należy wsypać mąkę do miski, przesiewając ją przez sito. Następnie w mące zrobić

zagłębienie pośrodku i wlać ubite żółtka.
Do  mieszanki  dodać  cukru,  masło  o  temperaturze  pokojowej,  a  także  sól  i  cynamon.

Wymieszać tę mieszaninę ze sobą, potem zagniatać ciasto, a następnie włożyć do lodówki na 30
minut. W międzyczasie należy zmielić orzechy.

Teraz wyjąć ciasto i pokroić na małe placki. Za pomocą szklanki w każdym uformować
zagłębienie.  Rozłożyć  ciasteczka  na  blasze  do  pieczenia  pokrytej  pergaminem  i  posypać  po
wierzchu orzechami. 

Na każdym ciasteczku rozsmarować dżem.
Zapiekać  ciasteczka  należy  przez  15–20  minut  w  temperaturze  220  stopni.

Po wyłączeniu piekarnika należy poczekać, aż ciasteczka całkowicie ostygną, w przeciwnym razie
mogą się kruszyć. Przed podaniem ciasteczka trzeba posypać cukrem pudrem.

Źródło- www.planetapl.life



Coś dla przedszkolaka...
 Połącz ze sobą takie same płatki śniegu.



 Doprowadź ptaszki do karmnika.

Ż' ro( dło- www.przedszkolankowo.pl

Redaktor naczelny mgr Ewelina Szczygieł pod kierunkiem mgr Ireny Wis(niewskiej


