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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia  

pragniemy złożyć życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia.  

Niech czas spędzony wspólnie z najbliższymi będzie pełen radości i miłości, 

która przełoży się na nadchodzący Nowy Rok  

i pomoże w realizacji wszystkich osobistych planów. 
Dyrekcja, Nauczyciele 

i wszyscy Pracownicy 

ZSP Zabierzów - Przedszkole 

 

 

 

 

 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!   

 

 

 



 
 
 

Dorota Gellner  

Prezent dla Mikołaja 

A ja się bardzo, bardzo postaram 

I zrobię prezent dla Mikołaja. 

Zrobię mu szalik piękny i nowy, 

Żeby go nosił w noce zimowe. 

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, 

Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć. 

Niech się ucieszy Mikołaj Święty, 

Tak rzadko ktoś mu daje prezenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Franciszek J. Klimek 

Bałwan  

Na podwórku bałwan stał, 

który dużą głowę miał. 

Oczka – czarne, dwa węgielki, 

nos z marchewki nie za wielki… 

I tak sobie stał. 

 

Kiedy ktoś się zimna bał, 

to się bałwan z niego śmiał. 

Bo gdy wkoło zimno było 

jemu właśnie było miło, 

gdy na mrozie stał. 

 

Chociaż dużą głowę miał, 

to się bałwan trochę bał, 

że gdy przyjdą dni gorące, 

to mu głowę stopi słońce, 

gdy tak będzie stał. 

 

A że o swą głowę dbał, 

pewnie nocy bałwan wstał 

i ułożył się na śniegu 

i poturlał się na biegun. 

Dobry pomysł miał? 

 

Biegun jest na końcu świata. 

Tam w ogóle nie ma lata. 

Śniegu pełno przez cały rok, 

dla bałwana rok wspaniały 

 

Będzie sobie tutaj stał 

ile tylko będzie chciał. 

Tylko czy mu się nie znudzi, 

że dokoła nie ma ludzi, 

że nawet gdy słonko świeci 

tam w ogóle nie ma dzieci… 
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„Zaginiony list” – opowiadanie dla dzieci  

W małym miasteczku gdzieś na końcu świata mieszkały dzieci, które wierzyły w Świętego Mikołaja  

i jak co roku przed świętami zbierały się wszystkie razem i pisały listy. Tym razem było tak samo lecz nie 

spodziewały się, że pewien incydent może pokrzyżować ich plany. 

Dzieci spotkały się w dużej świetlicy, zasiadły do stolików, wyciągnęły kolorowy pachnący papier (bo 

wiadomo Mikołaj uwielbia ładne zapachy). Zaczęły pisać listy, jedne prosiły o zabawki, inne o zdrowie, a jeszcze 

inne o pokój na świecie. Listy zostały napisane, starannie włożone do kopert i zaklejone. Każde dziecko swój 

liścik wrzuciło do skrzynki, takiej specjalnej na której widniał napis „Listy do świętego Mikołaja”. Przyjechał Pan 

Alojzy listonosz przyjaciel Mikołaja, znali się od zawsze i to właśnie Pan Alojzy zawoził osobiście listy do 

Mikołaja. Dzieci były szczęśliwe i z wypiekami na twarzy żegnały Alojzego machając mu na do widzenia, dzieci 

krzyczały „Szczęśliwej drogi, proszę pozdrowić Mikołaja”. Alojzy usiadł na swój skuter śnieżny i umocował worek 

z listami a w uszach brzmiały mu okrzyki dzieci „Szczęśliwej drogi...” 

Droga do Mikołaja była trudna i bardzo długa lecz Alojzy wiedział, że musi dostarczyć listy od dzieci.  

Po kilkunastu godzinach drogi Alojzy postanowił odpocząć, zatrzymał swój pojazd i z przerażeniem spojrzał na 

worek w którym były listy. Listy zniknęły! Wysypały się z worka! Alojzy usiadł, zasłonił twarz rękoma i rozpłakał 

się jak dziecko. Alojzy słynął z tego, że pod każdym względem był bardzo dokładny i nigdy niczego nie 

zapominał, tym razem było inaczej biedaczysko zapomniał zawiązać worek. Nie wiedział co robić, zbliżała się 

noc. Przyjaciel Mikołaja nagle usłyszał dziwny dźwięk jakby ktoś skrobał w coś blaszanego. Dźwięk się nasilał,  

a Alojzy poczuł dziwny niepokój. Skrobanie się nasilało i nagle przed Alojzym ukazała się dziwna postać, która 

była bardzo wysoka, ubrana była w dziwny strój jakby zbroję, a w dłoni trzymała wielki pędzel i wiadro. Alojzy  

nie był w stanie wykrztusić słowa, za to postać odezwała się bardzo niskim głosem, Alojzy drżał jak galareta. -

”Witam Cię Alojzy, jestem Mróz. Widzę, że masz problem czy mogę jakoś pomóc?” - Alojzy nieśmiało i z 

drżącym głosem opowiedział całą historię. Mróz z poważną miną wyciągnął coś ze swojego wielkiego wiadra 

była to kula, która potrafiła cofnąć czas. Mróz wytłumaczył Alojzemu, że ów kula może przenieść go do momentu 

gdy żegnał dzieci lecz w zamian musi się odwdzięczyć. Alojzy zastanawiał się w jaki sposób, co takiego musi 

zrobić. Mróz wyciągnął z kieszeni białą karteczkę zaadresowaną do Świętego Mikołaja i poprosił Alojzego by 

przekazał go adresatowi. Pan listonosz poprawił swój uniform z dumą wziął list i schował do kieszeni upewniając 

się, że dobrze zapiał zamek. Alojzy nieśmiało spytał Mroza czy może wiedzieć co jest w liście. Mróz się 

uśmiechnął i wytłumaczył, że od 100 lat używa jednego pędzla do malowania wzorów na szybach lecz jego stary 

pędzel się zużył i prosi w liście o nowy pędzel by podczas zimy dzieci i dorośli cieszyli się z jego pięknych 

obrazów. 

Mróz potarł magiczną kulę, kazał Alojzemu usiąść na skuter i mocno się trzymać. Nagle płatki śniegu 

zaczęły wirować, szybciej i jeszcze szybciej, w górze unosił się śnieżny kurz, a Alojzy zamknął oczy z 

przerażenia. W pewnym momencie Alojzy się ocknął i zobaczył dzieci machające do niego i krzyczące 

„Szczęśliwej podróży...” listonosz był nieco oszołomiony lecz szybko przypomniał sobie całą sytuację. Alojzy 

zszedł z pojazdu podszedł do worka i porządnie go zawiązał i jak nigdy sprawdzał go ze 3 razy i zaciskał 

sznurek by mieć pewność, że listy nie wypadną. 

Uradowany Alojzy popędził na swym skuterze do Świętego Mikołaja  

i mógłby przysiąc, że każdy krzaczek, drzewo, skała wyglądał jak piękny  

obraz mieniący się kolorami zimy. W progu stał Święty Mikołaj i machał  

do Alojzego na przywitanie. Alojzy serdecznie się przywitał ze swoim  

starym przyjacielem, zasiedli przy kominku i popijając gorącą czekoladę  

(bo wiadomo to ulubiony napój Świętego Mikołaja) Alojzy opowiedział swoją  

przygodę. Mikołaj tylko zerkał spod kubka i tajemniczo się uśmiechał.  

Alojzy nie zapomniał o liściku od tajemniczej postaci, delikatnie odpiął kieszeń  

i wręczył Mikołajowi mały liścik od Mroza. Oczywiście listy dzieci również  

wszystkie trafiły i pomocnicy Mikołaja od razu zabrały się do czytania. 

Alojzy następnego dnia był już w wiosce gdzieś na końcu świata i czuł się  

dumny, że nie zawiódł dzieci, które wierzyły w Świętego Mikołaja. 
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Odporność dziecka – jak o nią dbać? 

Przeciętnie dziecko w wieku przedszkolnym choruje 6-7 razy w roku na choroby przeziębieniowe. Jest to prawie 

nie do uniknięcia. Ważne jest zadbanie, aby nie występowały u niego w tym okresie niedobory witamin, 

minerałów i podstawowych składników odżywczych, bo to gwarantuje poradzenie sobie z chorobą. Dieta dziecka 

powinna zawierać odpowiednią ilość białka, kalorii, odpowiednich tłuszczy, w których rozpuszczają się niektóre 

witaminy oraz błonnika. 

Posyłając dziecko do przedszkola, niezależnie od wieku, rodzice muszą liczyć się z częstszymi problemami 

zdrowotnymi. Nosy i gardła przedszkolaków są rezerwuarem wielu drobnoustrojów chorobotwórczych, na które 

my dorośli jesteśmy już z reguły uodpornieni. Nasze maluchy natomiast, szczególnie, gdy są świeżo po jakiejś 

chorobie, która nadwyrężyła ich odporność, łatwo zapadają na kolejne zakażenie, często poważniejsze, 

spowodowane np. przez pneumokoki bytujące w nosie kolegi. 

Bardzo ważne dla wzmacniania odporności dziecka jest, poza dbaniem o dietę i hartowanie go, leczenie każdej 

infekcji oraz możliwość przeprowadzenia rekonwalescencji. Podobnie w fazie pojawienia się pierwszych 

objawów przeziębienia bardzo ważna jest możliwość pozostawienia dziecka w domu, w cieple. Tym bardziej,  

że w początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów. 

Wiek przedszkolny to okres życia typowy dla chorób zakaźnych. Większość dzieci jest już wtedy po pierwszej 

dawce szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce, ale pozostaje ryzyko zachorowania na ospę wietrzną, 

grypę czy żółtaczkę pokarmową. Podejrzenie, że z odpornością małego dziecka coś jest nie tak, ma 

uzasadnienie, jeśli infekcje wracają częściej niż raz na dwa miesiące, przebiegają nietypowo, ciężko i niemal  

za każdym razem kończą się ropnymi zakażeniami. Wtedy koniecznie musimy zwrócić się do pediatry, aby 

skontrolować stan zdrowia dziecka i  ewentualnie wykonać badania dodatkowe. Nie da się, jak widać, zupełnie 

uniknąć infekcji u dzieci, które zaczęły się kontaktować z innymi maluchami - można jednak starać się 

zmniejszyć ilość tych zachorowań do niezbędnego minimum stosując: 

• Szczepienia ochronne 

Oprócz pilnowania kalendarza szczepień warto poddać dziecko, zwłaszcza takie, które często choruje, 

dodatkowym szczepieniom przeciwko pneumokokom i meningokokom. Uchronimy je w ten sposób przed 

bakteryjnymi powikłaniami popularnych infekcji wirusowych. Pediatrzy zalecają również podawanie 

najmniejszym dzieciom szczepionki przeciw grypie. 

• Preparaty wzmacniające odporność 

Przeznaczone są właśnie dla często chorujących dzieci. Są to zawiesiny z cząsteczkami bakterii, 

najczęściej wywołujących choroby. Układ odpornościowy może na nich „trenować” i wytworzyć pamięć 

immunologiczną - zdolność do obrony. Dodatkowo stymulują organizm do reakcji antyalergicznych. Można 

je stosować już u maleńkich dzieci nawet podczas infekcji, pod warunkiem że dziecko zaczęło terapię, 

kiedy było zdrowe. Przeciwwskazaniem są przewlekłe choroby (np. cukrzyca, choroby nerek i wątroby). 

Aby leki właściwie zadziałały, trzeba brać je w  odpowiednim cyklu. Wybór szczepionki zależy od lekarza. 

Na wytworzenie odporności trzeba około trzech miesięcy. 

• Zdrowa dieta 

Przewód pokarmowy to największy organ układu immunologicznego, dlatego zdrowa dieta jest tak ważna 

dla budowania naturalnej odporności organizmu. Posiłki dziecka powinny być różnorodne. Dietę zdrowego 

dziecka należy oprzeć na mleku, produktach zbożowych z pełnego przemiału, warzywach i owocach 

,wzbogacać o chude mięso, jaja i morskie ryby. Wzmacnianiu odporności sprzyja uzupełnienie posiłków 

malca w naturalne prebiotyki znajdujące się w cykorii, porach, karczochach, czosnku, szparagach, cebuli 

i bananach. Trzeba pamiętać również, żeby dziecko jadło regularnie. 

• Hartowanie 

Podstawą hartowania są codzienne spacery. Dziecko powinno spędzać na świeżym powietrzu 

przynajmniej dwie godziny dziennie. Przeciwwskazaniem do wyjścia z domu dla zdrowych małych dzieci 

jest tylko temperatura spadająca więcej niż 10 stopni poniżej zera. Malca nie można też przegrzewać,  
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a posiłki i napoje dla niego powinny mieć temperaturę pokojową. 

Często boimy się by nasza pociecha nie zmarzła, opatulamy je w ciepłe ubrania, trzymamy w mocno ogrzanych 

pomieszczeniach. O zimnych napojach czy lodach nasze dzieci mogą jedynie marzyć. Postępując tak niestety 

szkodzimy maluchom. Dla zdrowia dziecka bardzo ważne jest hartowanie. 

Zanim wyślemy dzieci do przedszkola powinniśmy szczególnie zadbać o hartowanie dzieci, czyli 

przyzwyczajanie organizmu do różnych warunków panujących w otoczeniu. Jego celem jest stymulowanie 

organizmu i przyzwyczajanie go do nagłych zmian temperatur i wilgotności. Zahartowany organizm będzie 

odporniejszy na potencjalne infekcje. Najlepszym momentem na rozpoczęcie procesu hartowania dziecka jest 

lato. Wówczas ryzyko chorób jest dużo niższe niż w trakcie innych pór roku. Jednym z najlepszych sposobów 

hartowania jest brodzenie w wodzie. Jesienią warto kontynuować rozpoczęty latem proces hartowania. 

Wspaniałą okazją po temu mogą być wycieczki za miasto do lasu. Panuje tam szczególny mikroklimat. 

Porastające polskie lasy sosny, świerki i modrzewie wydzielają olejki eteryczne, które mają zbawienny wpływ na 

zdrowie maluchów. Podrażnione przez składniki olejków drogi oddechowe oczyszczają się niemal jak przy 

inhalacji. Ponadto letnie hartowanie możemy kontynuować w warunkach domowych. Jeśli nasze dziecko latem 

biegało boso po plaży, po trawie, brodziło w wodzie, to zabiegi te możemy zastąpić co wieczór, nacierając stopy 

zimną wodą. Po takim ochłodzeniu stóp koniecznie trzeba je dobrze osuszyć, a potem założyć ciepłe skarpety. 

 
ZASADY SPRZYJAJĄCE HARTOWANIU DZIECKA: 

1. Spacerujcie codzienne także w chłodniejsze i deszczowe dni. 

2. Nie przegrzewajcie się i nie ubierajcie zbyt ciepło. 

3. Zażywajcie krótkich kąpieli w chłodnej wodzie. 

4. Jedzcie dużo owoców i warzyw, bogatych w witaminy. 

5. Często wietrzcie mieszkanie i przy ładnej pogodzie śpijcie przy uchylonym oknie. 

6. Wyjedźcie na kilkutygodniowy wyjazd „na łono natury”, zmieńcie klimat. 
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Pierniczki świąteczne  

Składniki: 

• 200 g mąki pszennej 

• 200 g mąki orkiszowej (można zastąpić pszenną) 

• 100 g masła 

• 2 jajka 

• 1 kopiasta łyżka przyprawy do piernika 

• 1 łyżka kakao 

• 5 łyżek gęstego miodu 

• 1 łyżeczka sody 

Wykonanie: Masło roztapiamy i ostudzamy (powinno być letnie). Na stolnicę wsypujemy mąkę, dodajemy suche 

składniki i wszystko mieszamy. Następnie wybijamy jajka, dodajemy roztopiony w ciepłej kąpieli wodnej miód 

rozlewając go po całości, podobnie postępujemy z letnim masłem. Ciasto wyrabiamy ok. 10 minut aż otrzymamy 

jednolitą masę. Wałkujemy na grubość ok 4mm i wycinamy foremkami kształty. Ciasteczka układamy w 

niewielkich odległościach od siebie na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w temp. 180st (góra-

dół bez termoobiegu) przez 5-7 min. Czas jest uzależniony od grubości i wielkości ciasteczek.  

Pierniczki nie muszą leżakować - są miękkie już po ostudzeniu       

Inspiracja: Moje wypieki 
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Strefa Malucha 

ZADANIE 1.  

Polecenie: Zaproś do wspólnej zabawy Rodzica i rozwiąż quiz świąteczny.  
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ZADANIE 2. 

Polecenie: Znajdź drogę do prezentu. 
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ZADANIE 3. 

Polecenie: Policz zabawki z każdego rodzaju, a następnie wpisz ich liczbę w puste miejsca. 
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ZADANIE 4. 

Polecenie: To karty do gry typu memory. Poproś Rodzica o wydrukowanie (każda strona x2) kart. 

Wytnij karty (karty można również zalaminować żeby służyły dłużej). 
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