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 Jesienny czas – kolorowe liście, babie lato  już za nami. A przed nami szary i 
smutny listopad, z deszczem, wiatrem. Ale czy musi być smutno i szaro?  
To zależy tylko od nas. Listopad  można potraktować jako okres przygotowań do 
spotkania z Mikołajem i Świąt Bożego Narodzenia. Na długie wieczory, kiedy 
częściej przebywamy w domu, możemy zaplanować wiele ciekawych i twórczych  
rodzinnych spotkań  wspólnie z dziećmi, np. pisanie listu do Mikołaja, wykonywanie 
stroików świątecznych, zabawek na choinkę lub drobnych, własnoręcznie zrobionych 
prezentów. Jest to także czas porządków przedświątecznych, które można wcześniej 
zaplanować, tworząc  kalendarz prac i włączając w nie także dzieci.  
Na długie jesienne wieczory i nie tylko polecamy dobrą książkę i zachęcamy do 
czytania także dzieciom.  
Dlaczego czytanie dzieciom jest ważne? 
(…) Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością magiczną 
zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego 
rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii 
wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia 
wspomnienia. (…) 
(…)Zacznijmy od korzyści z głośnego czytania dla zdrowia emocjonalnego dziecka. 
Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego 
mocne poczucie własnej wartości- wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na 
jakość jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. 
Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z 
najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, 
warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. 
Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby swą 
karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie narażają całą jego 
przyszłość.(…) 
(..)Kolejną grupę dobrodziejstw płynących z głośnego czytania  dziecku stanowią 
korzyści językowe i umysłowe, które zresztą ściśle się łączą.(…) 
Powyższe cytaty pochodzą z książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej 
„Wychowanie przez czytanie”.  Książka odpowiada na pytanie co i jak czytać 
dzieciom, ale przede wszystkim dlaczego warto to robić. 
Popularne ksi ążki dla przedszkolaków  

1.Historyjki dla małych uszu  Joanny Wachowiak – tę książeczkę pokocha każdy przedszkolak. 

Zawiera pouczające i zabawne opowiadania, których małe uszka chętnie wysłuchają. Powie nam np. 

dlaczego warto się uśmiechać. 

2.Książki o Misiu Paddingtonie  Michaela Bonda –Ten zabawny miś to konkurent dla uwielbianego 

przez dzieci Kubusia Puchatka. Paddington szybko podbija serca dzieci i chociaż często wpada w 

tarapaty, uczy się, jak sobie z nimi radzić. 

3.Seria ksi ążek o Elmerze  Davida McKee– Elmer to słoń w kratkę, który jest znany na całym świecie. 

Uczy tolerancji, otwarto ści i pomaga dziecku odkry ć jego własne talenty. W serii książeczek 

znajdziemy wiele ciekawych tytułów, np.Elmer i ciocia Zelda,Elmer i hipopotamy czy Elmer na 

szczudłach. 



4.Kici Kocia   Anity Głowińskiej – Kici Kocia to bohaterka serii książeczek od wydawnictwa Media 

Rodzina. Książeczki są niedużego formatu, lekkie i zawierają ciekawe ilustracje. Choć mogą wydawać 

się dedykowane dziewczynkom, wcale tak nie jest. Wśród tytułów znajdziemy także te, które 

zafascynują chłopców, np.Kici Kocia poznaje strażaka czy Kici Kocia zostaje policjantką. 

5.Mój pierwszy słownik obrazków  Ole Könnecke – ta książka to słownik obrazkowy. Polsko-

obrazkowy. Na kartkach książki znajdziemy obrazki przedmiotów i ich nazwy. Ten słownik to świetna 

nauka np. nazw owoców i warzyw, zwierząt czy ubrań. 

6.Klasycy dzieciom – to zbiór wierszy i bajek najwybitniejszych polskich poetów, m.in. Adama 

Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Stanisława Jachowicza, Ignacego Krasickiego czy Marii 

Konopnickiej. Znajdziemy też tutaj sympatyczne ilustracje do utworów, które przykują dziecięcą uwagę. 

7.Poczytaj mi mamo – ta seria zauroczy nie tylko przedszkolaka, ale również rodzica. Pięć tomów tej 

kolekcji przeniesie nas w świat pełen przygód i zabawnych historii. Towarzyszyć nam będą ilustracje, 

które rozbudzą wyobraźnię i sprawią, że do książek chętnie będzie się wracało. 

8.Seria o żółwiu Franklinie Paulette Bourgeois, Brendy Clark – Franklin to sympatyczny żółw, który  

podobnie jak dzieci – odkrywa świat i przeżywa różne przygody. Dzięki niemu maluchy mogą się 

dowiedzieć, jak radzić sobie w wielu sytuacjach i jakie są wzorce dobrego zachowania. 

9.Pamiętajki  Doroty Niewoli – pod tym tytułem kryje się zbiór wierszy i opowiadań dedykowanych 

dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bawią, inspirują i uczą. Książka świetnie 

sprawdzi się do czytania przed snem. 

10.Nudzimisie   Rafała Klimczaka – Nudzimisie to sympatyczne stworki, które zaprzyjaźniają się z 

dziećmi. W tej serii znajdziemy m.in.Nudzimisiów i przedszkolaków czy Nudzimisiów na wakacjach.  

 „Ty też możesz nam poczytać”  - akcja propagująca  

głośne czytanie dzieciom trwa w naszym przedszkolu  od wielu lat. Obecnie w ciągu 
całego roku szkolnego zapraszamy gości - rodziców, starsze rodzeństwo, babcie, 
dziadków i wszystkich chętnych do czytania  przedszkolakom  - termin czytania 
należy uzgodnić u nauczycieli w grupie. Zachęcamy do udziału w akcji. 

Aktualności Jedyneczki 
To już za nami 

- W miesiącach wrześniu i październiku we wszystkich grupach odbyły się pikniki  
rodzinne pod hasłem „Jesienne igraszki” 
- „Bezpieczne przedszkole”- cykl zajęć w grupach dotyczący  bezpieczeństwa  oraz 
spotkanie z przedstawicielami policji, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę 



- „Sprzątanie Świata”- udział przedszkolaków w akcji  
- „Dziś świętują przedszkolaki” – uroczyste obchody Dnia Przedszkolaka w grupach 
- „Młodzi ekolodzy”- kontynuacja realizacji projektu ekologicznego 
współfinansowanego przez WFOŚiGW  - trwać będzie  do grudnia 2017 r. 
- „Jestem przedszkolakiem” – uroczystość pasowania na przedszkolaka 
A co nas czeka w listopadzie i grudniu?     
- „Zabawy z misiami” z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”        
-„Andrzejkowe zabawy” 
- Akcja charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” – zbiórka zabawek,  
artykułów chemicznych i spożywczych będzie prowadzona w naszym przedszkolu  
oraz wybranych sklepach . Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji. Zebrane dary  
zostaną przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom. 
W TDK-u odbędzie się koncert wspierający akcję, w którym wystąpią dzieci z grupy 

„Pszczółki”, „Motylki” i „Nied źwiadki”. Biletem wstępu będą artykuły spożywcze. 

- Apel Jedyneczki pod hasłem „Kolory jesieni” - występ dzieci z grup „Niedźwiadki” 
(bud. A) i „Pszczółki” (bud. B) 

- „Mikołaju  czekamy”- spotkanie i zabawa z Mikołajem 

-„Czekając na…” – spotkania opłatkowe, kolędowanie, jasełka 

- konkurs na stroik, kartkę lub ozdobę świąteczną wykonaną przez dzieci i rodziców 

- kiermasz stroików i ozdób świątecznych – pieniądze ze sprzedaży przeznaczone 
będą na doposażenie placu przedszkolnego i sal zajęć. 

„Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły” -tak brzmi ludowe 
powiedzenie o tym ostatnim w roku miesiącu.  
W naszym przedszkolu w grudniu nie ma  i nie będzie żadnego "srogiego" spotkania. 
Każdy dzień upłynie w miłej i ciepłej atmosferze czego życzymy również  w Państwa 
domach.   
A teraz powrót do przeszłości i kilka słów o tradycjach świątecznych w naszym 
regionie.  
Po generalnych porządkach, gdy cały dom lśnił czystością, przystępowano do świą-
tecznego przyozdabiania domów. „W minionych wiekach stałym elementem dekora-
cyjnym były snopy zboża — symbol dostatku —stawiane przez gospodarzy w kątach 
izb chłopskich. 
Poza zbożem domy dekorowano też podłaźniczkami, czyli odpowiednio przyciętymi 
wierzchołkami lub gałęziami drzew iglastych, zatykanymi w różnych miejscach izb 
lub zawieszanymi u powały. Zwyczaj ten był zapewne symbolem życia, miał zapew-
niać ludziom, domostwu i całemu dobytkowi szczęście i wszelką pomyślność”.  
Ciekawą tradycją było także wnoszenie do domostw siana lub słomy, wkładanie siana 
pod obrus. Wówczas to cały dom pachniał świeżym sianem.  Do dziś co niektórzy, 
pamiętając o tym, starają się, aby pod choinką nie zabrakło odrobiny siana. 
W dzisiejszej dobie, pośród mnogiej ilości ozdób choinkowych, zapominamy o  
pierwotnym charakterze i wyglądzie choinki. Tak więc, zgodnie z tradycją, na 
naszym drzewku nie powinno  zabraknąć jabłek, bo właśnie te owoce były na  



biblijnym drzewie, a ponadto symbolizują one zdrowie i czerstwość do późnej  
starości. Na iglastych gałązkach zaczepiamy łańcuchy — lekkie, słomkowe, 
bibułkowe, papierowe — to pamiątka po wężu kusicielu. Wiążą one choinkę jak 
niewolnicę, przypominając, że cały ludzki ród znajduje się w niewoli grzechu. 
Gwiazda umieszczona na szczycie drzewka, symbolizuje gwiazdę betlejemską, która 
wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Iskrzące się na gałązkach świeczki 
(dzisiejsze lampki), to okruchy ognia, który dawniej ogrzewał izbę przez całą noc 
wigilijn ą, aby i przychodzące na ten czas na ziemię dusze przodków mogły się 
ogrzać. Dzisiaj  
przypominają one o nigdy nie gasnącej Bożej miłości do ludzi. Choinki ubiera się 
także w piernikowe figurki ludzi i zwierząt oraz bombki. Tak ustrojona choinka 
powinna stać w domu do Trzech Króli, a więc do końca godnych Świąt. 
 

 
 
                                   „Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. 

W adwentowej refleksji, w ciszy wyczekiwania 
na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca 
niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, 

byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój”. 
 

 
             



Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia  
oraz szczęśliwego Nowego2018  Roku 

 Aby przyjście na świat Chrystusa  
przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość - 

 
-składają dyrekcja i personel Przedszkola Samorządowego Nr 1   

im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim 
 

              
 

Opracowanie:  
E.Baydak, D.Krzaczkowska 

 


