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Dużo zdrowia, jeszcze więcej uśmiechu, 

 dobrego nastroju oraz życzliwości 

i niech nie zabraknie wzajemnej obecności. 

Pełnych garści nadziei na lepszy czas 

i aby piękna zima zachwyciła wszystkich Nas! 

Z całego serca życzą Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy 

Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego 



 
 

„Świąteczny czas już woła nas…” K. Turek 

 

Już zielone drzewko w przedszkolu stoi 

kto z nas pięknie je przystroi? 

Zawiesisz bombki, kolędy zanucisz, 

gdy do choinki z przedszkola wrócisz. 
 

 

Kiedy ulice pokryją się białym puchem 

w kuchni bądź prawdziwym zuchem, 

a gdy pierwsza gwiazdka zaświeci na niebie 

wtedy z życzeniami pobiegnę do Ciebie! 
 

I będę Ci życzyć samych pomyślności 

zdrowia, uśmiechu i pięknej radości. 

Święta to czas, gdy wspólnie do stołu siadamy, 

razem czas spędzamy i dużo rozmawiamy. 
 

Gdy stół białym obrusem nakrywamy 

sianko pod obrus zgodnie z tradycją chowamy. 

Ten czas Wigilii na długo zapamiętamy 

bo wszyscy te Święta bardzo kochamy. 
 

 

 

  

 

 
 

 

  

 



„Nie rozmawiajmy o pandemii, rozmawiajmy w pandemii” 

 

Za parę lat to dzieci będą odpowiedzialne za nas, 

to one będą nas uczyć, jak poruszać się w świecie, do którego my ich przygotowaliśmy. 

Postarajmy się, aby wiedza, którą przekażemy im teraz, dała im silny fundament do budowania mądrych 
strategii dawania przykładu następnym pokoleniom. 

Świąteczny nastrój niektórym z nas udziela się już końcem listopada. Ten niepowtarzalny klimat 

tworzą dzieci, które z nosem przyklejonym do szyby, czekają na biały puch. Śnieg to magiczny dowód 

na to, że Mikołaj na swoich szybkich saniach zdąży na czas. Z tysiąca domów wymykają się dziecięce 

marzenia, a pachnące mlekiem i ciasteczkami listy rozbawiają, wzruszają i są namiastką nie tak odległej 

przeszłości. Wielu z nas tęskni za czymś, co jest przewidywalne i daje poczucie bezpieczeństwa. Przed 

pandemią grudzień kojarzył nam się z przyjemną krzątaniną wokół tematu Świąt Bożego Narodzenia, 

do których przygotowania odbywały się na wielu płaszczyznach, a przedświąteczna atmosfera 

przeplatała się z radością i podekscytowaniem. W grudniu tego roku bardziej koncentrujemy się na 

swoim zdrowiu, to o nie prosimy, gdy inni pytają, czego nam życzyć. Zdrowie, o którym często 

zapominamy na co dzień zaabsorbowani życiem zawodowym lub osobistym, i na które często 

zwyczajnie brakuje nam czasu. Wydawać by się mogło, że zdrowie to temat mało istotny z punktu 

widzenia tylu spraw, którym każdego dnia należy stawić czoła. Tymczasem zdrowie jest i powinno być 

uznawane za wartość jedną z najwyżej honorowanych w naszym systemie wartości; tym bardziej, że 

„dzisiaj” jesteśmy współodpowiedzialni za proces kształtowania się owej hierarchii u naszych dzieci.  

Młodzi ludzie nie chcą słyszeć rad dotyczących ich zdrowia, również część dorosłych uważa, że skoro 

czują się dobrze, nie ma potrzeby martwić się na zapas. 

Czas pandemii jest okazją, aby porozmawiać o dobrych nawykach żywieniowych, odpowiedniej dawce 

ruchu oraz życzliwości dla drugiego człowieka. To nie pomyłka, że piszę o życzliwości w kontekście 

zdrowia. Wrażliwość na drugiego człowieka, bycie uważnym na jego potrzeby, budowanie dobrych 

relacji z innymi w oparciu o swoją wiedzę i umiejętności to komponenty zdrowia psychicznego, które 

mają istotny wpływ na cały organizm. Niczym system naczyń połączonych: wyważone emocje, 

rozsądne myślenie i zdrowie fizyczne to trzy filary, które wspierają realizację siebie i swoich planów.  

Czas pandemii wykorzystajmy do dyskusji z najmłodszymi na temat podstawowych wartości, z których 

najważniejszą powinno być zdrowie. Zacznijmy więcej mówić o tym, dlaczego ważna jest rozmowa 

między ludźmi i zainteresowanie, jak się czują. Uczmy dzieci mówić otwarcie, jak one same się czują. 

Unikanie tematu zdrowia, lub pomijanie sygnałów wysyłanych przez organizm, nie uczy młodych 

dbania o siebie i nie buduje w dziecku nawyków troski o własne samopoczucie. W okresie dorastania, 

te cechy upomną się o siebie, a umiejętne rozpoznawanie niepokojących sygnałów, okaże się nad 

wyraz potrzebne. 



Gdy nasze pociechy będą rozpakowywać prezenty, opowiedzmy im, że nie wszystkie dzieci czekają na 

Gwiazdkę z jednakowego powodu. Jest to bowiem wieczór, kiedy rodzice mają więcej czasu dla siebie 

nawzajem oraz dla dziecka. Życie wyraźnie zwalnia i znajduje się czas na to, aby poprzytulać się więcej 

i częściej, aby powiedzieć na głos o ważnych sprawach, dowiedzieć o swoich potrzebach.  

I chociaż w te Święta może i zabraknie niektórych akcentów, które nie opuszczały nas do tej pory, to 

jednak jedno pozostanie w nich niezmienne: magia. Wierzę, że magia przepełnia Święta, jest 

niewidoczna, nieuchwytna, niematerialna, ale za to bardzo wymowna i aktualna. Ową magię po części 

tworzymy sami, wyciszając służbowy telefon, zamykając laptop, wysypiając się i wspólnie jedząc 

śniadanie… I chociaż nasze stoły nakryjemy skromniej niż w latach poprzednich, to jestem pewna, że 

suto zastawione będą nasze serca, tego roku królować będzie na nich wdzięczność za to, że jesteśmy 

razem i możemy podzielić się opłatkiem.  

Uczmy dzieci radości z rzeczy najprostszych, podstawowych, na duże i dojrzałe, będą miały czas przez 

całe życie. Najcenniejsza jest ta wiedza, której nie wyczytamy z książek, a o której dowiadujemy się  

w trakcie spontanicznych rozmów, przy okazji skromnych i wielkich wydarzeń, podczas zwykłych 

czynności oraz przy wigilijnym stole. Takie rozmowy przepełnione są nadzieją na lepsze jutro, 

wzajemną uwagą dawaną sobie z troską i refleksją. Nie odkładajmy ważnych rozmów na później, na 

inny dzień czy okazję. Pandemia zmienia warunki, w jakich żyjemy, ale nie zmienia odpowiedzialności 

z bycia rodzicem, opiekunem, nauczycielem, wychowawcą, wreszcie dorosłym. Dzieci i młodzi ludzie 

obserwują starszych i wnioski wyciągają w każdym wieku. Tegoroczny grudzień ze względu na 

okoliczności uruchamia w nas dodatkowe emocje, już nie wstydzimy się łez, nazywania trudnych 

emocji i wzruszeń. Niech dzieci będą szczęśliwe w Święta, a my dzielmy z nimi tę radość. Spróbujmy 

odnaleźć szczyptę magii i udekorujmy nią nasze domy, bo każda magia nawet ta najmniejsza  

i najdelikatniejsza, ma szansę pojawić się ponownie za parę, paręnaście a nawet parędziesiąt lat…. 

w domach naszych dzieci 

Ciepłych życzeń na Święta, 
  

mgr Karolina Turek 

 

 

 

 

 

 



Kącik psychologa 

 
 

Dziesięć prezentów na Gwiazdkę 
 
Święta Bożego Narodzenia są dla większości z nas czasem radości, bycia razem i prezentów. Otoczeni 
magią tego świątecznego okresu wykorzystajmy czas na to, by sprawić naszym dzieciom prezenty 
bezcenne, takie jak nasza uwaga, czas i czułość. Oto dziesięć prezentów, które nie tylko dadzą dzieciom 
radość, ale też pomogą budować relacje z nimi i ich poczucie wartości: 
 

1. Przytulanie 
Kontakt fizyczny pomaga dzieciom regulować emocje, buduje poczucie bezpieczeństwa i bycia 
kochanym. Pamiętajmy, że dzieci cechuje różna wrażliwość i dotyk powinien być tak delikatny lub tak 
mocny jak lubią. Są też dzieci nie przepadające za przytulaniem, warto wtedy zaproponować inne formy 
miłego dotyku, na przykład masażyk – rysowanie po plecach lub rączce, huśtanie na rękach, wspólny 
taniec. 
 

2. Dobre słowa 
Dobre, czyli takie,  które sprawiają, że dziecko czuje się wartościowe, dobre, kochane. Kilka przykładów: 
„Jesteś dla mnie ważny”, „Uwielbiam spędzać z Tobą czas”, „Podziwiam jak odważnie się zachowałeś”, 
„Lubię spacerować z Tobą” oraz oczywiście „Kocham Cię!” 
 

3. Słuchanie 
W codziennym zabieganym życiu często nie mamy czasu na dziecięce opowieści. Warto wykorzystać 
czas świąt na to, by naprawdę posłuchać co w sercu gra naszym maluchom. Nawet jeśli to o czym mówi 
dziecko wydaje nam się błahe, dla niego może być sprawą najwyższej wagi. Słuchając uważnie 
pokazujemy, że dziecko jest dla nas ważne i budujemy zaufanie, że może do nas przyjść z każdą sprawą. 
 

4. Wspólny ruch 
Zimą nie zawsze łatwo o spożytkowanie dziecięcej energii, ale gdy tylko pogoda pozwala – wychodźmy 
z dziećmi na dwór, bawmy się w berka, kopmy piłkę, rzucajmy śnieżkami, budujmy szałasy i chodźmy 
na wyprawy. Gdy pogoda zawodzi róbmy co się da by jednak zaspokoić potrzebę ruchu i mieć z tego 
wspólną zabawę – urządźmy domowy tor przeszkód, zjeżdżalnię z poduszek, tańczmy. Częto to są 
właśnie chwile, które najbardziej zapadają dzieciom w pamięć. 
 

5. Wspólne tworzenie 
Dzieci są niesamowicie kreatywne i tworzenie sprawia im ogromną radość, szczególnie gdy mogą dzielić 
ją z bliskimi. Możliwości jest cały ogrom, takich jak: wspólne budowanie zamku z klocków, lepienie 
słodkości z plasteliny, budowanie bazy z koców, wspólne rysowanie wymyślonego podwodnego świata, 
opowiadanie wspólnych wymyślonych bajek lub tworzenie własnej gry planszowej. 
 

6. Dzień bez podnoszenia głosu 
Czasem wydaje nam się, że to kompletnie niemożliwe, warto jednak spróbować choć przez jeden dzień 
reagować na wszystko z łagodnością i zobaczyć jak się z tym czujemy. Nie znaczy to, że trzeba pozwalać 
na wszystko, tylko komunikować się spokojnie, z wyrozumiałością. Może taki dzień stanie się 
początkiem dobrych zmian? 



 
7. Wspólne śpiewanie 

Czas świąteczny sprzyja śpiewaniu i warto z tego korzystać. Wspólny śpiew jest przeżyciem niosącym 
ze sobą pozytywne emocje, wymaga dostosowania się do siebie wzajemnie i sprzyja zacieśnianiu relacji. 
 

8. Zabawa w role 
Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają się i porządkują swoją wiedzę o świecie przez zabawę. Dla 
rodzica wcielanie się w rolę ludzika lego czy kucyka Pony nie koniecznie jest fascynującym zajęciem, 
jednak poświęcając na to chwilę czasu sprawimy ogromną radość swoim pociechom, a często też 
dowiemy się co je aktualnie interesuje. Dzieci lubią też odtwarzać sytuacje, które wzbudzają ich emocje 
lub są nowe stąd chcą bawić się w Mikołaja przynoszącego prezenty, w urodziny czy nadawanie paczki 
na poczcie. 
 

9. Wspólne czytanie 
Czytanie jest wspaniałą formą wspólnego spędzania czasu, rozwija uwagę słuchową, wyobraźnię i 
słownictwo dziecka. Dostosujmy książkę do aktualnych możliwości dziecka – jeśli trudno mu się 
skoncentrować na słuchaniu wybierzmy taką, gdzie na każdej stronie jest obrazek i malutko tekstu – 
nawet tylko jedno zdanie. Szukajmy też książek, które mówią o tym, co nasze dziecko interesuje – dla 
jednego będą to wozy strażackie, dla innego koale. W Krakowie mamy możliwość darmowego 
korzystania z dobrze zaopatrzonych działów dziecięcych w bibliotekach – warto je odwiedzać. 
 

10. Siłowanki 
Dzieci lubią i potrzebują zabaw, gdzie w bezpieczny sposób mogą używać swojej siły. Umożliwia im to 
poznanie jej i zapanowanie nad nią, poznanie cudzych i własnych granic, ale też pozbycie się nadmiaru 
zgromadzonych emocji. Siłowanki mogą przybierać przeróżne formy w zależności od naszych 
możliwości, preferencji i wyobraźni. Możemy usiąść na podłodze, posadzić dziecko przed sobą i 
„uwięzić” je tworząc klatkę z rąk i nóg. Jego zadaniem będzie uwolnienie się, a naszym – dobranie siły 
klatki tak, żeby dziecko musiało się trochę wytężyć, ale też aby zawsze mogło się samodzielnie uwolnić. 
Możemy zaproponować zabawę w przeturliwanie rodzica po tapczanie lub podłodze. Nie zapominajmy 
też o takich klasycznych zabawach jak zapasy (również w wersji rodzic contra rodzeństwo) i bitwa na 
poduszki. Pamiętajmy, że to my musimy zadbać o bezpieczeństwo dostosowując własna siłę oraz 
ustalając jasne zasady. Zaczynając zabawę dziecko musi mieć jasno powiedziane co wolno, a czego nie 
robimy oraz że na hasło „stop” wszyscy „zamarzają” (to warto przećwiczyć zanim zatracimy się w 
zabawie). 
 

Życzę Państwu wspaniałych, pełnych zabawy i uśmiechu Świąt Bożego Narodzenia! 
 

mgr Maria Stępniak, psycholog 
 

 

 

 

 



Kącik mądrej główki 

STRONA DLA MALUSZKA 

Wypełnij kółeczka różnymi kolorami plasteliny. Możesz wykleić plasteliną gwiazdę. 

Dorysuj pod choinką prezenty, poproś o pomoc mamę lub starsze rodzeństwo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRONA DLA STARSZAKA 

Narysuj wzorki na szaliku, rękawiczkach i kapeluszu bałwanka. Dorysuj guziczki. 

Na brzuszku naklej watę lub kuleczki z białej bibuły. Policz śnieżki wirujące 

wokół bałwanka. No to do dzieła!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRONA DLA CAŁEJ RODZINY 

NA PREZENTACH NAPISZCIE PIERWSZE LITERY IMION 

BLISKICH WAM OSÓB! POKOLORUJCIE KOKARDY PREZENTÓW.  

Powodzenia!



_Kącik języka angielskiego 

 

Hello! Do you remember me? I am Boo, your friend from English classes.  

Cześć! Pamiętasz mnie? To ja, Boo, Twój przyjaciel z zajęć języka angielskiego. 

 

 

 

 

You know also Lily and Max – we learn English together. 

Znasz również Lily i Maxa – razem uczymy się angielskiego. 

 

 

 



As you know… Christmas is coming, so I want to remind you some English 

vocabulary about this special time.  

Jak wiesz, zbliża się Boże Narodzenie, dlatego chciałbym przypomnieć Ci trochę angielskiego 

słownictwa o tym wyjątkowym czasie… 

 

Christmas Boże Narodzenie 

Christmas tree Choinka 

Bells Dzwonki 

Reindeer Renifer 

Santa Claus Święty Mikołaj 

Presents/Gifts Prezenty 

Fireplace Kominek 

Snowman Bałwan 

Snowball Śnieżka (kula) 

Snowflake Płatek śniegu 

Candy Słodycze 

 

 

Let’s sing a song! 

https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co 

You know that song from English classes, so sing and move with me 😊 

What is this song about? 

 

Zaśpiewajmy piosenkę! Znasz ją z zajęć języka angielskiego,  

więc śpiewaj i poruszaj się ze mną 😊 

O czym jest ta piosenka? 

 

Now, can you tell what you see in the pictures? 

Czy możesz teraz powiedzieć, co widzisz na obrazkach? 

 

This is… To jest… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co


 

 

 



I have surprise for you, color the pictures! 

Mam dla Ciebie niespodziankę, pokoloruj obrazki! 😊 

 

 



 

MERRY CHRISTMAS!  WESOŁYCH ŚWIĄT! 

mgr Joanna Rysiewicz 


