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Pomódlmy się w Noc Betlejemską,  
Noc szczęśliwego rozwiązania,  
By wszystko nam się rozplątało;  
Węzły, konflikty, powikłania.  
 
Aby się wszystkie trudne sprawy  
Porozkręcały jak supełki,  
Własne ambicje i urazy  
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.  
 
I aby w nas złośliwe jędze  
Pozamieniały się w owieczki,  
A w oczach mądre łzy stanęły  
Jak na choince barwne świeczki. 

                                   Ks. Jan Twardowski 

 
Serdecznych spotkań rodzinnych, 

pukania do drzwi, 
przyjaznych twarzy, 

dużo radości, 
serdecznych objęć, pocałunków, 

szczęśliwych wspomnień, 
aby Święta były właśnie tym, 

czym powinny być- odrobiną ciepła w środku zimy, 
światłem w mroku… 

Z najlepszymi życzeniami  
Beata Migacz 

 

 

 

 



Wigilia w śląskiej tradycji 
 

     Jest taki magiczny dzień raz w roku, na który wszyscy z utęsknieniem czekamy. Ten 

dzień to wigilia świąt Bożego Narodzenia. Na Górnym Śląsku nazywany jest „wilija” lub 

„święty wieczór”. Jest to dzień pełen zadumy w gronie rodziny, czas pojednania, miłości, 

serdeczności i okazywania szacunku. Wigilia jest także dniem podejmowania różnych 

szlachetnych postanowień, a są one powiązane z ludowymi przysłowiami, które od 

najmłodszych lat wpajali nam rodzice, a teraz my przekazujemy je naszym 

przedszkolakom. Jedno z nich brzmi: „Jaki jesteś w Wigilię, taki będziesz cały rok”. 

Każdy z nas chociaż ten jeden jedyny raz starał się być grzeczny, poważny, słuchał 

rodziców, zgadzał się z rodzeństwem. 

     Śląskie święta są najbarwniejsze i najbardziej urozmaicone w Polsce. Najważniejszym 

miejscem w domu jest stół nakryty białym obrusem, wokół którego gromadzi się cała 

rodzina. Zestaw potraw, które kładziemy na wigilijnym stole nie zmienia się od lat, są na 

nim opłatek, chleb z miodem, zupa rybna, kapusta z grzybami i grochem, ziemniaki, karp 

smażony, moczka, kompot z suszonych owoców i najsmaczniejszy na świecie deser 

„makówki”. 

     W tym pięknym, uroczystym dniu, jak nigdzie na świecie przełamujemy się białym 

opłatkiem, o którym polski poeta Kajetan Kraszewski pisał tak: 

„Ojców to naszych obyczaj prastary, 

Rodzinnej niwy maluje dostatek 

Symbol braterstwa, miłości i wiary 

Święty opłatek” 

Składamy sobie również życzenia. W naszych domach nie może zabraknąć też zielonego, 

świerkowego drzewka ozdobionego kolorowymi bombkami i światełkami, które ma 

przynieść radość, szczęście i miłość dla rodziny, która się wokół niego gromadzi i śpiewa 

najpiękniejsze pieśni na świecie, zwane kolędami. Najradośniejszą jednak chwilą dla 

najmłodszych uczestników wigilijnego wieczoru jest znajdowanie prezentów pod choinką, 

które według śląskiego zwyczaju przynosi „Aniołek”. Każdy nawet najmniejszy drobiazg 

daje radość i uśmiech na twarzy osoby obdarowanej. Zwieńczeniem tego magicznego 

wieczoru jest msza święta nazywana „Pasterką”, która odbywa się w kościołach o 

godzinie 24.00, w której często uczestniczą całe rodziny. 

                                                                                                     Iwona Maśka 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Jak nauczyć dzieci sztuki pomagania i chęci 

dzielenia się z potrzebującymi. 

 
Wiek przedszkolny to zazwyczaj czas beztroski, 

zabawy, uśmiechu i ogromnej miłości płynącej od 

najbliższych. Dzieci otaczane są ciepłem, mają zaspokojone 

wszystkie swoje potrzeby. Czasami tylko, poprzez środki 

masowego przekazu czy rozmowy w domu, słyszą, że kogoś 

spotkało nieszczęście, ktoś potrzebuje pomocy. Jeżeli takie 

sytuacje wykorzystamy do nauczenia dzieci empatii to 

zapewne z naszych pociech za parę lat wyrosną mądre, świadome osoby, które pomogą, będą kimś na 

kogo można liczyć, nie przejdą obojętnie obok drugiego człowieka.  

W naszym przedszkolu pracując z dziećmi wiemy, że na nic tłumaczenia i rozmowy, które nie są 

poparte przykładem i bezpośrednimi działaniami. Dziecko musi widzieć, że jesteśmy chętni do pomocy i 

wrażliwi na krzywdę potrzebującego. Ważne jest, aby dziecko wiedziało komu trzeba pomagać, potrafiło 

odrzucić informacje nieuczciwe, wykorzystujące ludzką dobroć i szczere serce. Dlatego od wielu lat 

włączamy się w akcje charytatywne, ale tylko takie, które są zweryfikowane, bezpieczne i 

bezgotówkowe. 

W ostatnich dniach w ramach akcji "SZLACHETNA PACZKA" nasi rodzice wraz z dziećmi oraz 

wszyscy pracownicy przedszkola, we współpracy z Urzędem Gminy w Goczałkowicach -  Zdroju " 

przygotowali pomoc dla Pana Kuby, który do niedawna był bardzo energicznym człowiekiem. Jego pasją 

była jazda na rowerze. Niestety wypadek w pracy obrócił jego życie o 180 stopni. Pod wpływem dużego 

ciśnienia w butli gazowej doszło do eksplozji, w której bardzo ucierpiał. W wyniku eksplozji stracił obie 

nogi. Teraz walczy o powrót do normalnego życia. Wierzymy, że wszystko się uda i Pan Kuba będzie 

samodzielny. 

Wszystkim darczyńcom: Rodzicom, Dzieciom, Nauczycielom i Pracownikom Przedszkola, którzy 

wzięli udział w przygotowaniu "Szlachetnej Paczki" z serca dziękujemy. 

„SZLACHETNA PACZKA” to nie jedyna akcja charytatywna, w której bierze udział nasze 

przedszkole. Aby nauczyć dzieci dobroci, trzeba wpajać im jej zasady ciągle, a nie tylko raz do roku. 

Dlatego włączamy się równieżm.in. w: 

 Zbiórkę nakrętek na rzecz Domu Kulejących Aniołów, 

 Akcję społeczną „Czysty Aniołek”, 

 Przygotowywanie przez dzieci kartek świątecznych wysyłanych do osób starszych i chorych, 

 Akcję „Każdy znaczek wspiera misje” 

Ważne dla nas są również wszelkie uroczystości i święta, które szczególnie sprzyjają chęci 

obdarowywania, pomocy, wywołania uśmiechu i zadowolenia. Pamiętajmy, że dzieci pomagają, bo 

lubią to robić. My tylko możemy wskazać właściwą drogę i wspierać nawet najmniejsze przejawy 

życzliwości i troski o innych.  

Beata Migacz 

 

 



„Legenda o choince” - J. Dymkowska  

 

Piękna to była noc, w której Jezus Chrystus się 

narodził. Wszystko, co żyło wokół stajenki, chciało zajrzeć 

do niej i ucieszyć dziecię. Tuż przy stajence rosły trzy 

drzewa. Piękna i okazała palma, wdzięczna oliwka i 

skromna choinka. Co chwila zaglądały do stajenki i szumiąc 

listkami cicho szemrały słodką kołysankę Bożej Dziecinie. 

Jezus spał spokojnie w ramionach swej matusi. A kiedy się 

zbudził i otworzył oczęta, wtedy palma powiedziała do 

smukłej oliwki:  

- Chodź, pójdziemy się pokłonić Jezusowi. 

- Dobrze – zaszemrała oliwka – idźmy zaraz. 

- Pójdę i ja z wami – dorzuciła cicho nieśmiała 

choinka. 

- Ty? – rzekły pogardliwie dumne drzewa. Ty jesteś 

taka brzydka, masz kłujące igły i nieładnie pachniesz. Cóż 

ty dać możesz Jezusowi? Chyba chcesz go przestraszyć.  

Zamilkła biedna choinka, słysząc takie złośliwe słowa i cichutko zapłakała. 

Tymczasem palma pokłoniła się przed żłóbkiem i składając najpiękniejszy swój liść u stóp 

dzieciątka, powiedziała: 

- Ofiaruję Ci, Dzieciątko Boże, ten liść, by chronił Cię od żaru słońca i złośliwego 

deszczu. 

A drzewo oliwne, pochylając się nieco, upuściło ze swych soczystych gałązek kilka kropli 

przezroczystej oliwy o przepięknym zapachu. I cała stajenka pełna była teraz najsłodszej 

woni. Boże Dzieciątko uśmiechnęło się serdecznie i w podziękowaniu pokiwało im 

rączką. Zakołysała się radośnie dumna palma, zaszeleściło listkami uszczęśliwione 

drzewko oliwne. Tylko niepozorna choinka spoglądając na nie westchnęła żałośnie i rzekła 

do siebie ze smutkiem: 

- Tak, palma i oliwka to naprawdę piękne drzewa. A ja jestem biedna i brzydka. 

Pewnie by się mnie mały Jezusek przestraszył. Zostanę na uboczu, żeby nie przerazić 

Bożej Dzieciny. 

Lecz był ktoś, kto usłyszał skromne słowa zasmuconego drzewka. To mały aniołek, który 

stał przy żłóbku. Słyszał on także dumne słowa palmy i oliwki i żal mu się zrobiło biednej 

choinki. Podszedł więc do niej i powiedział:  

- Nie płacz, choinko. Spełni się twoje pragnienie. W nagrodę za swoją skromność 

tak cię wspaniale przystroję, że zachwycisz Jezusa. I skinął na gwiazdki złote, co wesoło 

mrugały na nieba błękicie. Na wezwanie aniołka gwiazdki jedna po drugiej spadały z 

nieba i siadały na drżących z radości gałązkach choinki. Mała, niepozorna choinka 

rozbłysła wspaniałym blaskiem. Wyglądała jak zaczarowana. Boża Dziecina uśmiechnęła 

się uszczęśliwiona, zaczęła klaskać rączkami i wyciągać je w stronę ślicznego drzewka. I 

od tego dnia, co roku na Boże Narodzenie choinka staje się radością wszystkich dzieci. Jak 

tam, w Betlejem, koło niej stoi żłóbek, a w gałązkach błyszczą złote gwiazdki i 

różnokolorowe świecidełka. Wśród rozłożystych gałązek ukryte są skarby, o których 

dziecko cały rok marzy. A choinka cieszy się radością dzieci i wspomina tę dawną piękną 

noc w Betlejem. 

 



INNOWACJA PEDAGOGICZNA   W PRZEDSZKOLU 

 

Otaczający nas świat się zmienia i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Zmieniają 

się programy nauczania, zmieniają się treści i cele kształcenia, a dotychczasowe metody 

pracy nie zawsze dają zadowalające efekty.  

Żeby nadążyć, trzeba weryfikować dotychczasowe sposoby nauczania i poszukiwać 

nowych, niekonwencjonalnych metod, które zainteresują naszych podopiecznych. Taką 

furtką niewątpliwie są innowacje i eksperymenty pedagogiczne. Współczesny nauczyciel 

powinien być twórczy, poszukujący, powinien reagować na zmiany, na potrzeby 

edukacyjne swoich podopiecznych. Ważna jest motywacja do tworzenia innowacji, czyli 

określenie powodów jej opracowania i wdrożenia. Należy wykazać, że wprowadzenie 

innowacji zostało poprzedzone diagnozą sytuacji i wynika ze zdiagnozowanych potrzeb, 

związanych np. z promowaniem placówki w danym obszarze, wypróbowaniem pomysłu, 

który wydawał się dobry…. Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest 

określana jako ,,ulepszanie”, ,,wprowadzanie nowych rozwiązań”.  

Każda innowacja jest chęcią wprowadzenia czegoś nowego, czasami wynikającą z 

niezadowolenia z dotychczasowego stanu.  Musi mieć swój sens, swój cel, musimy 

widzieć płynące z nich korzyści. Celowość wprowadzania innowacji, jest tym wyższa, im 

więcej korzyści wyniesie z niej dziecko. Celem innowacji jest więc „spełnianie marzeń”, a 

w konsekwencji poprawa jakości pracy placówki. 

Dobrym sposobem na innowacje może być wprowadzenie niekonwencjonalnych form i 

metod pracy, zezwolenie dzieciom na pewną swobodę działania, dokonywanie wyborów. 

Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole 

lub grupę dzieci. 

W naszym przedszkolu od grudnia realizujemy dwie innowacje: ”Zabawy tradycyjne”        

(w grupie młodszej) oraz „Learn how to draw” (w grupie starszej). 

Innowacyjny w swoim podejściu materiał edukacyjny, który opracowałyśmy, zawiera 

propozycje aktywności dzieci w formie zabaw i ćwiczeń, które skupiają się na dziecku, 

jednocześnie angażują nauczycieli w drodze do kształtowania wartości u dzieci. 
 

                                                                                                                    Małgorzata Władarz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M@mo,Tato, pob@w się ze mną 

Na pewno każdy z Państwa pamięta, gdy w dzieciństwie ubierał choinkę własnoręcznie 

przygotowanymi ozdobami. Może znudziły się już sklepowe ozdoby i warto zrobić coś 

wraz z dziećmi, co na pewno przyniesie im dużo radości, ale również jest to świetna 

zabawa kreatywna. Czas z spędzonym z rodziną jest najlepszym przygotowanie się do 

Świąt Bożego Narodzenia.  

Oto kilka propozycji ozdób Świątecznych do wykonanie razem z dziećmi: 

 

 

 

Bombki z drewna 

 

 

Źródło: 

mojedziecikreatywnie.pl 

http://louloublog.pl/ 
http://www.naszedzieci.eu 

 

 

Ozdoby z masy porcelanowej 

 
 

Łańcuch z papieru 

 

 

mailto:M@mo
http://louloublog.pl/


Zadanie dla cierpliwych 

 

 

 

Dokończ ozdabianie szalików według podanego wzoru i pokoloruj. 

 

 
 

 

 



CO BYŁO, JEST I CO BĘDZIE 

 

Na tej karcie możecie przeczytać o tym, co było i co jeszcze się wydarzy w naszym 

przedszkolu. 

 

LISTOPAD 

06.11.17r. – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 

10.11.17r. – Święto Niepodległości 

20.11.17r. – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

21.11.17r. – warsztaty etnologiczne dla dzieci pod nazwą „Papierowe fantazje” 

27. – 29.11.17r. - Andrzejki 

30.11.17r. – wyjazd dzieci do MDK w Czechowicach – Dziedzicach na spektakl pt. 

„Karolcia” 
  

GRUDZIEŃ 

06.12.17r. – „Witaj święty Mikołaju” – impreza mikołajkowa w przedszkolu 

 CPCD "Mikołajki z Mikołajem" 

22.12.17r. -  tradycyjna Wigilia w przedszkolu 

 CPCD "Książka pod choinkę" 

 

STYCZEŃ 

19.01.18r. – przedstawienie teatralne pt. „Na dworze króla Mrozu” 

09.01.18.r. - Bal karnawałowy „Witamy w bajce” 

 Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 

29.01.18r. – 11.02.18r. – ferie zimowe 

 

 LUTY 

19.02.18r. – przedstawienie teatralne pt. „O dziwnym drzewie i prawdziwej przyjaźni” 

 zajęcia otwarte w grupie "Pszczółki" 

 

Oprócz tego nadal zachęcamy do codziennego czytania dzieciom na dobranoc w ramach 

akcji "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" 

 

 

 
 
 

 

 


