
Dzień Babci i Dziadka 
Babciu i Dziadku, choć mało rozumiem, 

 kocham Was tak mocno, jak tylko kochać umiem. 
 

Za oknem zimno, a w serduszkach przedszkolaków gorąco. 

A powodem tego jest obchodzony w naszym przedszkolu Dzień 

Babci i Dziadka. 20 stycznia z wielką radością witaliśmy naszych 

kochanych gości. Dzieci odważnie i bez tremy prezentowały swoje 

zdolności wokalne, ruchowe i recytatorskie, a dumni dziadkowie ze 

wzruszeniem podziwiali występ swoich milusińskich. Przedszkolaki 

dla babci i dziadka przygotowały upominki i zaprosiły na słodki 

poczęstunek. 

Kochani Dziadkowie!  
Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzymy Wam wszystkiego o czym marzycie 

i pragniemy Wam podziękować za Wasz trud i ciężką pracę. 
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Święta, święta i po 
świętach… 

 

 Boże Narodzenie to czas radości, miłości i przebaczenia, ale 

również czas przygotowań i świątecznych porządków. W naszym 

przedszkolu dzieci dzielnie 

przygotowywały się do nadchodzących 

świąt. Temat Bożego Narodzenia 

rozpoczęliśmy od ozdobienia choinki, 

zawisły kolorowe bombki, łańcuchy i 

światełka. Naszą salę napełniła magia 

świąt. Podczas grudniowych zajęć 

rozmawialiśmy o tradycjach 

bożonarodzeniowych takich jak: 

Nowinki 
przedszkolne 



bombka, choinka, pierwsza gwiazdka,  

zabrzmiały kolędy. Rozmawialiśmy o tym jak święta obchodzono 

kiedyś i jak świętuje się teraz oraz jakie tradycje bożonarodzeniowe 

obowiązują w Wielkiej Brytanii. Wspólnie ozdobiliśmy papierowe 

bombki oraz wykonaliśmy aniołki z masy solnej, które podarowaliśmy 

swoim rodzicom. Temat świąt zakończyliśmy wigilijką przedszkolną, 

na którą zaprosiliśmy swoich najbliższych. Podczas jasełek dzieci 

wyrecytowały swoje wierszyki i zaśpiewały kolędy. Wzruszającym 

momentem było podzielenie się opłatkiem, podczas którego mogliśmy 

życzyć sobie szczęścia, radości, miłości… 

 

Zajęcia kulinarne 
Przy okazji tematu „Na śniegu” w naszym przedszkolu odbyły się 

zajęcia kulinarne w trakcie, których dzieci z pomocą pani przygotowały 

bałwanki z bitej śmietany. Dzieci nauczyły się jak w estetyczny sposób 

przygotować posiłek oraz rozwijały swoją samodzielność. Było pysznie! 



 

 

 

21 grudnia świętowaliśmy z okazji pierwszego dnia zimy. W tym dniu 
dzieci do przedszkola przybyły ubrane na biało lub niebiesko. 
Rozwiązaliśmy zimowe zagadki, wysłuchaliśmy opowiadania o zimie oraz 
pobawiliśmy się w zabawy związane z tematem dnia.  


