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 Pamiętajmy o Dniu babci i Dziadka 

 Widomości z grup 

 Przedszkolne wydarzenia w  GRUDNIU w tym działania 
edukacyjne w ramach Projektu „Przedszkolaki odkrywają świat” 

 
 

Nasza gazetka 
 

 

 
 
 
 

 

 
Przedszkole Samorządowe Nr 68 w Białymstoku                          

NUMER 5 (186) STYCZEŃ 2020r. 



2 NASZA GAZETKA 5 (186) STYCZEŃ 2020R. 

 

 

SMACZNIE I ZDROWO 

Szarlotka 

Składniki 

Spód:  
 140 g mąki orkiszowej 
 60 g zmielonych płatków owsianych 
 6 łyżek oleju  
 6 łyżek zimnej wody 
 2 łyżki cukru trzcinowego 

Środek: 
 1 kg pokrojonych w cienkie księżyce jabłek 
 70 g rodzynek 
 2 łyżki skrobi ziemniaczanej 
 1 łyżeczka cynamonu 
 sok z 1/2 cytryny 

Wierzch: 
 2–3 łyżki syropu klonowego 
 1 szklanka posiekanych orzechów włoskich  
 1/2 szklanki płatków migdałowych 

Przygotowanie 
 Z mąki, płatków owsianych, oleju i wody zagnieść elastyczne ciasto. 
 Rozwałkować je na cienki placek, wyłożyć nim tortownicę o średnicy 23-24 cm. 
 Piec około 25 minut w piekarniku nagrzanym do 180 °C 
 Pokrojone jabłka włożyć do garnka, dodać sok z cytryny i gotować kilka minut, aż jabłka zmiękną  

i zaczną się rozpadać. Następnie dodać rodzynki, cynamon i skrobię ziemniaczaną, wymieszać  
i gotować jeszcze przez 1 – 2 minut.  Przestudzić. 

 Podgrzać syrop klonowy do momentu uzyskania wodnistej konsystencji, dodać orzechy, płatki 
migdałowe i wszystko wymieszać. 

 Podpieczony spód wyłożyć jabłkami, a warstwę jabłek przykryć mieszaniną migdałowo-

orzechową. Tak przygotowane ciasto piec w piekarniku nagrzanym do temp. 180 °C przez około 
30 -35 minut do momentu, aż wierzch ładnie się przyrumieni. 

Smacznego 
 

Beata Szelągowska 

 

 
 

KOLOROWANKA 
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KĄCIK RODZICA 
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Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 
 

      

ODDZIAŁ I  MUCHOMORKI 

Grudzień to jeden  

 
nauczycielki oddziału: 
Barbara Wróblewska 

Maria Borowik 

 

ODDZIAŁ II SMERFY 

  
 
 

Nauczycielki oddziału: 
Halina Rygorczuk 

Krystyna Lenczewska  

 
 

 

ODDZIAŁ III MUMINKI 

„ Tematyka tygodnia: 

-  
Wspaniałym zaprzęgiem 

Nauczycielki oddziału: 
Anna Stanisławiuk 

Małgorzata Andrejewicz 

ODDZIAŁ IV KACPERKI 

Tematyka ty 
 
Ś Nauczycielki oddziału: 

Barbara Ziuzia 
Beata Szelągowska 

 
 
 
 
 

 

ODDZIAL V GUMISIE 

 

 
Wszystkim dzieciom i Rodzicom życzymy 

Nowego 2020 Roku wypełnionego radością, 
optymizmem, zdrowiem i szczęściem. Niech 

się darzy! 

 
 
W styczniu planowana tematyka to: 
Zwierzęta zimą– Zima to szczególny czas dla 
zwierząt i ptaków, w zależności od tego czy jest 
łagodna czy też mroźna zwierzęta radzą sobie 
lepiej lub gorzej. W tym tygodniu zwracamy 
uwagę na konieczność pomagania ptakom  
i innym zwierzętom zimą, w tym bardzo ciężkim 
okresie. Przypomnimy nazwy i wygląd niektórych 
ptaków zimujących w naszym kraju, zadbamy o to 
żeby w karmniku nie zabrakło dla nich 
pożywienia.  
 
Świętujemy Dzień Babci i Dziadka – Nasi 
Kochani Dziadkowie obchodzą swoje święto 
właśnie w styczniu, z tej okazji  jak co roku 
zaprosimy ich  do przedszkola. Ugościmy ich w 
przedszkolu najlepiej jak umiemy pamiętając przy 
tym że nasi bliscy zasługują na szacunek nie 
tylko od święta! 
 
Zimowe zabawy – z utęsknieniem czekamy na 
śnieg! A jeśli go nie będzie to w piosenkach, 
wierszach, pracach plastycznych i zabawach 
będziemy bawić się z zimą. I oczywiście czekać 
na śnieg! 
Kształty i kolory – Umiemy już rozpoznawać  
i nazywać figury geometryczne, dostrzegać 
bogactwo kolorów, nazywać te mniej znane,  
w tym tygodniu dalej będziemy poszerzać 
słownictwo związane z tematem, badać  
i eksperymentować z kolorami i figurami. 
 
Wiersz do nauki: „Kocham babcię i dziadka” B. 
Forma 
 
Kocham mocno babcię, dziadka 
To nie żarty moi mili, 
Dzisiaj im życzenia składam, 
By sto latek jeszcze żyli. 
 
Kiedy smutek mnie ogarnia 
 I wszystkiego mam już dosyć, 
Dziadek mocno mnie przytuli, 
O to go nie trzeba prosić. 
 
Gdy pomyślę o łakociach, 
Babcia zaraz coś upiecze, 
Muszę przyznać, te wypieki 
Najwspanialsze są na świecie. 
 
Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach 
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Przekazują wciąż wytrwale 
Swym kochanym wnukom, wnuczkom 
Rad życiowych całą gamę. 
 
Piosenka do nauki: Gore gwiazda Jezusowi 
 
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku 
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku 
 
Ref.: 
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 
W Betlejem, w Betlejem 
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 
W Betlejem, w Betlejem 
 
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie 
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie 
 
Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli 
W koło szopę o północy oblegli, oblegli 

Nauczycielki oddział: 
Beata Mioduszewska 

Anna Marciniak 

 

ODDZIAŁ VI BULINKI 

 
      Szczęśliwego Nowego 
Roku 2020!!! 
W tym miesiącu w naszej 
grupie  będziemy realizować 
następującą tematykę: 
I tydzień: Nowy Rok 2020   

II tydzień: Babcia i dziadek  
III tydzień: Zima i zwierzęta  
Iv  tydzień: Bezpieczeństwo zimą -projekt   
 
      W pierwszym tygodniu   będziemy 
rozmawiać o planach i marzeniach na Nowy 2020 
Rok. Utrwalimy następujące  po sobie pory roku z 
ich symptomami oraz  nazwy miesięcy. Podczas 
zajęć zwrócimy uwagę dzieci  na różnice i 
podobieństwa między kalendarzami oraz ich 
znaczenie w życiu .Utrwalimy też datę swoich 
urodzin. W dalszym ciągu będziemy rozwijać  
umiejętność  dokonywania analizy i syntezy 
słuchowej. Więcej czasu poświęcimy na czytanie 
w zakresie poznanych liter. 
W drugim tygodniu będziemy rozmawiać  
o kochanych babciach i dziadkach, jacy oni są co 
lubią robić i za co ich kochamy. Podczas tych 
rozmów będziemy Wzbudzać  szacunek dla osób 
starszych, pamiętając o pomaganiu im w razie 
potrzeby.  Przygotowując się do uroczystości  
z okazji ich święta dzieci przygotują portrety babci 
i dziadka. Podczas zajęć matematycznych dzieci 
będą rozwijać  umiejętność  liczenia oraz utrwalać  

poznane zapisy  cyfrowe liczb.  Podczas zabaw  
i zajęć będziemy rozpoznawać i  nazywać  
poznane litery. Będziemy rozwijać umiejętność  
wyrażania świata komunikatami niewerbalnymi . 
Uroczystość  z okazji dnia Babci i Dziadka   – 
15.01.2020r  
W trzecimi tygodniu będziemy poznawać i 
nazywać   ptaki zimujące  w Polsce, utrwalimy ich 
wygląd. Będziemy rozwijać mowę wypowiadając 
się całymi zdaniami.  Pamiętając  
o ptakach będziemy je dokarmiać i obserwować 
podczas pobytu na podwórku i spacerów.  
W dalszym ciągu będziemy rozwijać orientacje 
przestrzenną na kartce i w stosunku do własnej 
osoby. Podczas zajęć muzycznych dzieci będą 
reagować ruchem na dźwięki o różnej wysokości. 
W czwartym tygodniu   będziemy pracować 
metodą projektu.  Cele ogólne projektu : 
 -ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy 
na śniegu i lodzie; 
- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw 
zimowych; 
-zrozumienie przez dzieci konieczności 
wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy; 
-zapoznanie z pracą ratownika medycznego  
i podstawowymi formami udzielania pierwszej 
pomocy; 
 
W styczniu  zaplanowane są następujące 
uroczystości i  wyjścia z przedszkola: 

 Występ dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 

nr 19 – 14.01.2020r. 

 
Piosenka do nauki: 

„Ptasi bar” 
 

I. Przyszła zima otwieramy ptasi bar, ptasi bar 
W którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar. 
Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak: 

„zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 
 

Ref: Ptasi bar czynny jest cały dzień 
Można dostać tu śniadanko i obiadek też. 
Nie odleci zimą stąd żaden głośny ptak, 
Karmnik to jest ptasi bar- tak, tak, tak. 

 
II. W ptasim barze pełno gości, dziobią tu, 

dziobią tam 
Ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam. 
Dwie sikorki już czekają na słoninki smak 

Zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 
 

Ref: Ptasi bar… 
 

III. Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil, 
Lubię spędzać tu codziennie kilka chwil. 
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I chodź wicher śnieg przywiewa- mroźny zimy 
znak, 

Zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 
 

 
Wiersz do nauki 

„ Kocham babcię i dziadka” 
 

Kocham mocno babcię, dziadka – 
To nie żarty moi mili, 

Dzisiaj im życzenia składam, 
By sto latek jeszcze żyli. 

Kiedy smutek mnie ogarnia 
I wszystkiego mam już dosyć, 
Dziadek mocno mnie przytuli, 

o to go nie trzeba prosić. 

 
Gdy pomyślę o łakociach, 
Babcia zaraz coś upiecze . 
Muszę przyznać te wypieki 

Najwspanialsze są na świecie. 
Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach 

Przekazują wciąż wytrwale 
Swym kochanym wnukom , wnuczkom 

Rad życiowych całą gamę. 

 
Nauczycielki oddziału : 

Barbara Duda  
Marzena Makowiecka  

Iwona Dąbrowska 
 

 

JĘZYK ANGIELSKI – lektor  AGNIESZKA BĄBCZYŃSKA   
 
ODDZIAŁ I-II-III 
 
WHAT WEATHER! – CO ZA POGODA! 
Dzieci poznają określenia czterech  typów pogody 
w języku angielskim.  Pojawi się kolejna formuły: 
pytania  ‘What’s the weather like?. Zapoznają się 
z dwoma przymiotnikami cold – zimny a  hot - 
gorący. Poznają  figurą geometryczną zwaną 
trójkąt: a triangle. 
 
 1. SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ 
PODCZAS ZAJĘĆ: 
 
What’s the weather like? - Jaka jest pogoda? 
Sunny / Cloudy/Windy / Raining  - słonecznie / 
pochmurno /wietrznie / deszczowo. 
Snowflake – płatek śniegu. 
Falling from the sky - opada z nieba. 
WH- zielony 
Red- czerwony 
A triangle – trójkąt 
 
2. WPROWADZANE PIOSENKI  
 
WEATHER SONG 
What’s the weather like?  
What’s the weather like?  
Is it windy, windy, windy?  
Is it sunny, sunny, sunny?  
Is it cloudy, cloudy, cloudy? 
Is it raining, raining, raining?  
What’s the weather like?  
What’s the weather like?  
 
 
SNOWFLAKE SONG (Super Simple Songs) 
Snowflake, snowflake, little snowflake,  
little snowflake - falling from the sky.  

Snowflake, snowflake, little snowflake falling, 
falling, falling, falling, falling, 
falling, falling, falling, falling...  falling on my 
head.  
Snowflake, snowflake, little snowflake, little 
snowflake falling from the sky. 
Snowflake, snowflake, little snowflake  
falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, 
falling, falling...falling on my nose.   
Snowflake, snowflake, little snowflake, little 
snowflake - falling from the sky. 
Snowflake, snowflake, little snowflake 
falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, 
falling, falling... falling in my hand.  
Falling on my head.  
Falling on my nose. 
Falling in my hand. 
Snowflake, snowflake, little snowflake.  
 

ODDZIAŁ IV, V, VI 
 

WHEN IT’S SNOW – KIEDY PADA ŚNIEG 
Państwa dzieci zapoznają się z nazwami czterech 
pór roku. Odkryją, co można robić gdy pada 
śnieg.  Utrwalą liczby  od 1 do 12. Poznają  
różnicę pomiędzy przymiotnikami cold – zimny a  
hot - gorący. 

 
 1. SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ 
PODCZAS ZAJĘĆ: 
 
What's your favorite season?- Jaka jest twoja 
ulubiona pora roku? 
Spring -wiosna 
Summer – lato  
Fall – jesień   
Winter – zima  
Bloom- kwinąć 
Leaves – liście 
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Snow- śnieg 
Ski- jeździć na nartach 
Build a snowman- lepienie bałwana 
Ice-skating- jazda na łyżwach 
Sledging- jazda na sankach 
 
 
2. WPROWADZANE PIOSENKI  
 
WHAT'S YOUR FAVORITE SEASON? SONG 
What's your favorite? 
What's your favorite season? season? 
What's your favorite? 
What's your favorite season? season? 
I like spring. I like spring. 
The flowers bloom. The flowers bloom. 
I like summer. I like summer. 
It's hot outside. It's hot outside. 
What's your favorite? 
What's your favorite season? season? 
What's your favorite? 
What's your favorite season? season? 
I like fall. I like fall. 
The leaves change color. 
The leaves change color. 
I like winter. I like winter. 
I love the snow. I love the snow. 
Spring, summer, fall, winter/x3 
What's your favorite? 
What's your favorite season? season? 
What's your favorite? 
What's your favorite season? season? 

 
WHEN IT’S SNOW 

 
When it’s snow, don’t be sad. 
Put on mittens and a hat 
Go and play in white, white snow. 
What to do? Where to go? 
You can ski, ski, ski in the whit, white snow/x2 
If you’ re ready, then you go.    
 
When it’s snow, don’t be sad. 
Put on mittens and a hat 
Go and play in white, white snow. 
What to do? Where to go? 
You can build a snowman  in the whit, white 
snow/x2 
If you’ re ready, then you go.    
 
When it’s snow, don’t be sad. 
Put on mittens and a hat 
Go and play in white, white snow. 
What to do? Where to go? 
You can try ice- skating in the whit, white snow/x2 
If you’ re ready, then you go.    
 
When it’s snow, don’t be sad. 
Put on mittens and a hat 
Go and play in white, white snow. 
What to do? Where to go? 
You can go sledging in the whit, white snow/x2 
If you’ re ready, then you go.    

KALENDARZ – WYDARZENIA STYCZEŃ 2020r.  
 
06.01.2020r. – ORSZAK TRZECH KRÓLI – zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w orszaku 
prosimy odbiór peleryn. Przedszkole idzie w orszaku afrykańskim. Niebieskie peleryny wydają nauczycielki 
z oddz. V i VI 
 
09.01.2020r. – WIECZÓR KOLĘD – godz.16.00- zapraszamy chętne dzieci do przygotowania 
indywidualnego występu. Zgłoszenia przyjmuje Pani Beata z oddziału GUMISIE 
 
13.01.2020r. godz. 16.00- KOLĘDOWANIE w wykonaniu dzieci o oddz. V GUMISIE – zapraszamy do 
udziału 

14.01.2020r godz. 15.30 -oddz. II SMERFY 
         14.01.2020r. godz. 15.30- oddz. IV KACPERKI 
15.01.2020r. godz. 15.30 – oddz. VI BULINKI 
16.01.2020r. godz. 15.30  - oddz. I MUCHOMORKI 
16.01.2020r. godz. 15.30 - oddz. V GUMISIE 
17.01.2020r. godz. 15.30 - oddz. III MUMINKI 
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OGŁOSZENIA 
 

MAMO TATO TO WAŻNE 
Wpłaty na organizację imprez, uroczystości , teatrzyki, upominki i nagrody itp.. oraz wsparcie 
potrzeb przedszkola 2019-2020 – w wysokości 200,00 zł.- drugie dziecko w przedszkolu 160,00 zł. 

 
PROSIMY O UREGULOWANIE NALEŻNOSCI PRZEZ OSOBY KTÓRE JESZCZE TEGO NIE ZROBIŁY 
 

Powyższą należności wpłacamy na konto bankowe Rady Rodziców  

 20 2490 0005 0000 4530 2797 4134 
 

W FOTOREPORTERSKIM SKRÓCIE  
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