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Styczeń 

Nowy rok zawitał wreszcie, 
stary sobie poszedł. 

Co tam rośnie w mrozach stycznia? 
Dzień rośnie po trosze! 

Wróbelkowi serce rośnie, 
że wiosny doczeka, 

chociaż jeszcze droga do niej 
mroźna i daleka. 

Rosną w styczniu zaspy śniegu, 
że wóz w nich ugrzęźnie, 

a na szybach rosną srebrne 
liście i gałęzie. 

Więc na inne pory roku 
nie patrzy zazdrośnie 

mroźny styczeń: bo w nim także 
                                         mnóstwo rzeczy rośnie!              Jerzy Ficowski 

 

 



 

Nazwa STYCZEŃ pochodzi od wyrazu "stykać". Styka się przecież, czyli 
łączy, Stary Rok z Nowym Rokiem. Jest przeważnie lodowaty, a z mrozu 

lubi rzeźbić przepiękne białe kwiaty. 
 

 

 

 

� Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

� Gdy styczeń rozchlapany, to lipiec zapłakany. 

� Gdy w Trzech Króli mrozek trzyma, będzie jeszcze długa zima. 

� Gdy styczeń bez mrozów chodzi, marzec, kwiecień nas wymrozi. 

� Po styczniu jasnym i białym mają być latem upały. 

� Koniec stycznia łagodny, luty będzie pogodny. 

� Kiedy w styczniu deszcz leje, robi złe nadzieje. 

� Styczeń mrozi - lipiec skwarem grozi. 

� Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny. 

 
CO WYDZARZYŁO SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU? 

• Dnia 1.12.17 odbył się w SP nr 66 XVI Międzyszkolny Przegląd Teatrzyków pod hasłem 
„Muzyką malowane”, w którym udział brały dzieci z gr IV przedstawiając bajkę pt. ,,Cztery 
pory roku’’. 

• 5.12.17r. Rodzice dzieciom – ozdabianie pierników (zajęcia w gr IV). 
• Dnia 7.12.17 wszystkie dzieci w naszym przedszkolu odwiedził św. Mikołaj. 
• Dnia 11.12.17 w naszym przedszkolu gościliśmy zabawnego klowna z Teatru ,,Szczęście”. 
• 12.12.17r. Uczniowie z SP 66 czytają bajki przedszkolakom w ramach innowacji „Dziś 

przedszkolak jutro uczeń”. 
• Dnia 14.12.17 wszystkie dzieci z całego przedszkola były w Kinie Kijów na przedstawieniu pt. 

,,Przygody Baltazara Gąbki i Wawelskiego Smoka”. 
• 18.12.17r. dzieci z gr IV zaprosiły kolegów z klasy I b na zajęcia matematyczne – 

konstruowanie gry z zasadami. 
• Dnia 19.12.17 r w naszym przedszkolu gościliśmy iluzjonistę. Czarodziej pokazywał dzieciom 

różne sztuczki, a one nie mogły się nadziwić jak to możliwe.  
• Dnia 19.12.17 odbył się w naszym przedszkolu kiermasz ozdób świątecznych i ciast połączony 

z występami dzieci. 
 

CO JESZCZE BĘDZIE ? 
• Dnia 19.01.18  dzieci z grupy  II do przedszkola zapraszają  wszystkie Babcie  

i Dziadków z okazji Ich święta. 
• Dnia 23.01.18  dzieci z grupy I i III również gościć będą Babcie i Dziadków                                                       

w przedszkolu 
• Dnia 25.01.18 dzieci z grupy IV też zapraszają swoich Dziadków do przedszkola. 

Wszystkie dzieci z tej okazji przygotowały montaż słowno –muzyczny oraz  własnoręcznie 
wykonane  prezenty i słodki poczęstunek. 

 

BABCIA I DZIADEK TO BARDZO WAŻNE OSOBY W ŻYCIU NASZYCH DZIECI 

- I tutaj mimo woli nasuwa się konkluzja, że jeżeli od początku nauczymy dzieci 
szacunku do ludzi starszych, to możemy  

w przyszłości oczekiwać, że będą dla nas oparciem w jesieni życia.  
A poprzez takie spotkania, które poruszają najczulsze struny w duszy dziecka, 

najłatwiej ten cel osiągnąć. 

PRZYSŁOWIA 



 
• Dnia 30.01.18r. wszystkie dzieci zapraszamy na bal karnawałowy  

(stroje obowiązkowe!). 
           W programie przewidziane: tańce, zabawy, korowody, oraz konkursy z nagrodami. 

 
 
            
             

,, RODZICE SĄ OD WYCHOWANIA, DZIADKOWIE OD 
ROZPIESZCZANIA...” 

 
 

 
Wszystkim Babciom i Dziadkom 

dedykujemy wierszyk: 
,,Wiwat słodka Babciu, wiwat słodki Dziadku, 

jesteś jak krem, waniliowe lody 

jesteś jak dżem dzieciom dla osłody, 

moje serce sto lat dla Was puka, 

moje serce szczęścia dla Was szuka” 

 

 
 

NIE MA JAK DZIADKOWIE 
Nikt tak nie uwielbia wnusia jak babcia i dziadziuś, a maluch z nikim innym 

nie bawi się tak świetnie. Nie martw się, że dziadkowie pobłażają zanadto 

dziecku i ,,rozpuszczają” je. Taki rodzaj miłości jest maluchowi ogromnie 

potrzebny! Pozwalanie na wszystko na pewno nie zepsuje mu charakteru-on 

wie, że w domu nie może sobie na tyle pozwolić. Dziadkowie zawsze mają 

dla niego czas ( a Ty przecież często masz na głowie inne sprawy)  

i spełniają najdziwniejsze zachcianki (Ty nie smażysz pączków na każde 

żądanie). Dziadkowie to żywa książka z bajkami! Są niewyczerpanym 

źródłem opowieści, budują poczucie więzi rodzinnej. Pomagają malcowi 

bezpiecznie odnaleźć jego miejsce w świecie. 

ZŁOTA MYŚL 



                                    Skąd wziął się Dzień Babci i Dziadka? 
W Polsce pomysł powstania tego święta pojawił się w 1964 roku w tygodniku "Kobieta                                
i Życie". W kolejnym roku święto zaczął popularyzować "Express Poznański". W 1966 roku 
również "Express Wieczorny" ogłosił dzień 21 stycznia "Dniem Babci". 
Tradycja obchodzenia Dnia Dziadka powstała później.  Do Polski dotarła                                                     
w latach  osiemdziesiątych XX wieku (została przeniesiona prawdopodobnie z Ameryki).  
 

Jak wygląda Dzień Babci w innych krajach? 
• W Bułgarii i Brazylii obchodzi się Dzień Babci tego samego dnia, co w Polsce. 
• W Hiszpanii Dzień Babci przypada 26 lipca. 
• We Francji jest ruchomym świętem i przypada na pierwszą niedzielę marca. 
• W Wielkiej Brytanii Dzień Dziadków obchodzony jest w pierwszą niedzielę 

października. 
• W Ameryce odpowiednikiem naszych Dni Babci i Dziadka jest Narodowy Dzień 

Dziadków. Jest to oficjalne święto zatwierdzone przez Kongres i Prezydenta, świętem 
oficjalnym, które  obchodzi się we wrześniu. Jego symbolem jest niezapominajka. 

 
                                           
 
Babcia ogląda w telewizji mecz piłki nożnej. 

- straszne głupstwa wygadują w tej telewizji:  

 sprawozdawca wciąż mówi, że piłka jest na aucie, a ja tam nie   

 widzę żadnego auta. 

 

Ojciec Kowalski złości się na swojego syna: 

- Dlaczego cały tydzień nie byłeś w szkole? 

- Tato, przecież za ostatnie wagary ukarałeś mnie pięcioma dniami aresztu 

domowego...! 

 

Dziadek Kowalski do babci Kowalskiej: 

- Już dziesięć lat jestem na emeryturze , a jeszcze widać nie wyglądam staro, 

 bo dotychczas nie było wypadku, aby ktoś ustąpił mi miejsca w tramwaju lub 

autobusie. 

 

Pan Kowalski pokazuje swemu najmłodszemu synowi zwierzęta  

w ogrodzie zoologicznym. Przed okazałą klatką mówi: 

- A tu jest jaguar... 

- Wątpię- sprzeciwia się kategorycznie mały. 

Po pierwsze: nie taka karoseria; po drugie-gdzie ma koła? 

 

Mama radzi małej Kasi: 

-Powinnaś jeść więcej szpinaku! Popatrz w lustro, jaka jesteś blada... 

-Ale przecież ja nie chcę być zielona , mamo! 

 

 

 

 
HUMOREK 



CZY DZIECI WIEDZ Ą, CO TO JEST SZACUNEK? 
 

     Pojęcie szacunku często jest błędnie interpretowane jako posłuszeństwo.  
W rzeczywistości oznacza respekt. Uznanie, poważanie lub miłość. Istniejący w naszej 
świadomości bardzo silny związek pomiędzy szacunkiem a posłuszeństwem wynika 
prawdopodobnie z tego, że posłuszeństwo przez długi czas egzekwowano strachem. Problem 
polega na tym, że dzieci w takiej sytuacji uczą się bardziej szanować siłę, władzę i potęgę niż 
człowieka, wiedzę i więzi międzyludzkie. Jeśli chcemy nauczyć nasze dzieci poszanowania 
dla innych ludzi, zasad i obyczajów społecznych, musimy im uświadomić, co nazywamy 
prawdziwym szacunkiem. Tu właśnie chodzi o szacunek dla innych (empatię) i wartości, 
dzięki którym dziecko podejmuje takie a nie inne decyzje i działania. Dziecko nauczone 
prawdziwego szacunku będzie przywiązywało wagę do uczuć drugiego człowieka, do dobra           
i zła oraz zasad działania w społeczeństwie i środowisku. 
      Prawdziwy szacunek to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące uznanie dla życia, dla 
własności, dla nas samych, dla dorosłych, dla dzieci. Najszybszym sposobem, żeby uzyskać 
czyjś szacunek, jest okazanie go tej osobie. Rodzice, zyskują sobie poważanie dzieci właśnie 
wtedy, kiedy traktują je z szacunkiem i w zamian oczekują tego samego. W ten sposób nie 
tylko pokazują, co to takiego, ale jednocześnie uczą okazywania wzajemności, troskliwości  
i wrażliwości. Matka, czy ojciec, którzy przestaną karać dziecko, także mogą zdobyć jego 
szacunek, jeśli zadbają raczej o to, by je czegoś nauczyć, niż by je zawstydzić lub upokorzyć. 
Malec, którego dorośli poważają, będzie prawdopodobnie tak samo traktował innych. 
Pewna matka opisuje sytuację, która mówi właściwie sama za siebie: usłyszała kiedyś, jak jej 
mąż krzyczy na syna, wyrzucając, że zachowuje się jak niedojrzały smarkacz, ponieważ 
wciąż dokucza młodszemu bratu i przezywa go. Mimo najlepszych intencji, ojciec właśnie 
udzielał dziecku raczej mało chwalebnej lekcji…, jak szanować innych. 
 
                                                   Życzymy wszystkim Rodzicom, aby, na co dzień mogli         
                                                     doświadczać prawdziwego szacunku od swoich dzieci 
 
 
    11 BARDZO WAŻNYCH PRZYKAZAŃ DLA RODZICÓW 
 
     1. Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki - uczy się potępiać 

     2. Jeśli dziecko doświadcza wrogości - uczy się walczyć 

     3. Jeśli dziecko musi znosić kpiny - uczy się nieśmiałości. 

     4. Jeśli dziecko jest zawstydzane - uczy się poczucia winy 

     5. Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji - uczy się być cierpliwym. 

     6. Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości – uczy się sprawiedliwości. 

     7. Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone - uczy się doceniać innych. 

     8. Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty – uczy się ufności. 

     9. Jeśli dziecko żyje w otoczeniu bezpieczeństwa - uczy się ufności. 

    10. Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty – uczy się lubić siebie 

    11. Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni – uczy się jak 

                                                                       zrealizować miłość na świecie 



Ciastka - Spirale dla Babci i Dziadka  

Przed nami dwa wyjątkowe dni. Dzień Babci i Dziadka. Warto przygotować dla Nich 
coś wyjątkowego i pysznego wraz z dzieckiem. A te ciasteczka są łatwe w przygotowaniu, 
pyszne i oryginalnie wyglądają. Paczuszka pełna takich łakoci na pewno ucieszy każdą 
Babcię i każdego Dziadka. 

 

 
 

Składniki: 
 

•  2,5 szkl. mąki  
•  3/4 szkl. cukru  
•  kostka masła lub margaryny  
•  1 żółtko  
•  1 łyżeczka proszku do pieczenia  
•  cukier wanilinowy  
•  szczypta soli  
•  2 łyżki kakao  
•  8-10 łyżek śmietany (można jogurt naturalny) 
 

Sposób przygotowania 

1. Masło wymieszać z cukrem, cukrem wanilinowym, solą, mąką, proszkiem do 
pieczenia i żółtkiem. Ciasto podzielić na dwie porcje do każdej dodać 4-5 łyżek 
śmietany (lub jogurtu), a do jednej dodatkowo kakao. Obie części zagnieść. Włożyć 
do lodówki na 1/2 h. Rozwałkować na posypanej mąką stolnicy dość cienko. Ułożyć 
jedno ciasto na drugim i zwinąć w roladę. Rulon pokroić na plasterki i układać je na 
blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec w 180 st. C około 10 minut. Gotowe! 

 
                                      Smacznego !☺ 

 
 



Kolorowanki dla maluch oraz starszego zucha 
 

 

 



 

 
 
 
 
Gazetkę redagowały: Elżbieta Krasny 
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