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To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha 

w serca złamane i smutne, 
cicha wstępuje otucha. 

To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu już wieków, 
pod dachem tkliwej kolędy, 
Bóg się rodzi w człowieku. 

 
 

Zdrowych, radosnych i pełnych miłości Świąt Boże-
go Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nad-

chodzącym Nowym Roku  
 

Życzą 
Dyrektor oraz   

pracownicy przedszkola  



W tym numerze 
 
1. Teatrzyki i koncerty  
2. Przedszkole pomaga 
3. Pamiętamy o bohaterach  
4. Konkursy  
5. Ważne wydarzenia z życia przedszkola  
6. Kącik dla dzieci 
7. Kącik dla rodziców  



„Serce w plecaku” – spotkanie z pieśnią legiono-

Dnia 17 listopada odbył się koncert „Serce w plecaku”. Nasze przedszkolaki 

zapoznane zostały z pieśniami patriotycznymi .  



Przestawienie interaktywne  

7 grudnia dzieci miały  możliwość   obejrzenia bajki interaktywnej.  Przedszko-

laki były zachwycone taką formą przedstawienia , co wywołało u nich wiele 

śmiechu i entuzjazmu . Na koniec każdy otrzymał  książeczkę z zadami do wy-

konania . 



Przedszkole pomaga  

Cała społeczność naszego przedszkola bardzo chętnie włącza się w pomaganie innym .  

W minionych miesiącach braliśmy udział w zbiórce kocy i jedzenia dla bezdomnych zwierząt 

oraz w akcji „Nie   bądz sknera, kup pampera”, która wspiera między innymi Zakłady Opiekuń-

czo– Lecznicze oraz Domy Dziecka.  Ponadto już kolejny rok czynnie uczestniczymy w  przed-

sięwzięciu „Góra grosza”. Zbierając monety dla dzieci wychowujących się w domach dziecka 

lub rodzinach zastępczych  Dziękujemy wszystkim  za ogromną chęć niesienia pomocy . Nie-

zwykle istotne jest propagowanie od najmłodszych lat postawy prospołecznej oraz empatii  

u dzieci . 







Pamiętamy o bohaterach   

Dzieci z z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Markach brały udział w akcji 

ogólnopolskiej pt. ,,Serce za odwagę’’ Celem tej akcji było przygotowanie kartek 

świątecznych dla weteranów II wojny światowej, którym zawdzięczmy wolną 

 i niepodległą Polskę. W ten symboliczny sposób przedszkolaki mogły złożyć po-

dziękowania tym bohaterom. 



Przedszkole bierze udział w akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji  

i Nauki „Szkoła pamięta”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę 

pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy 

są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. 



Konkurs na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową  

Dzieci  z naszego przedszkola miały możliwość wzięcia udziału w konkursie na 

najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową. Nie łatwo było wyłonić  zwycięzców, 

ponieważ każda z wykonanych prac była wyjątkowa i niepowtarzalna. Po dłu-

gich naradach wyłoniliśmy 4 główne nagrody, a każdy z uczestników otrzymał 

dyplom i słodką niespodziankę.  

Serdecznie gratulujemy:  

Laurze Kotynia  

Mai Oleszczuk  

Malwinie Barabasz  

Aleksandrze Osuch   

Wszystkie prace ozdobiły choinkę w holu głównym przedszkola . 



Wydarzenia z życia grup 

 

10 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji dzieci 

były ubrane w stroje w barwach biało-czerwonych. Tego dnia  ,dzieci wzięły udział                 

w pokazie mody patriotycznej,  śpiewały pieśni patriotyczne. Przedszkolaki                             

w atmosferze powagi uczciły to jakże ważne dla każdego Polaka święto – odśpie-

wując hymn o godzinie 11:11. 





Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek przedszkolaki wzięły udział  

w bajkowym spotkaniu, podczas którego opowiadały o swoich ulubionych bajko-

wych postaciach. 

Później były zabawy wymagające wykazania się znajomością treści bajek, tych 

znanych i mniej znanych, m.in.  rozwiązywanie zagadek, rozpoznawanie bajek 

po rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu książki. Były muzyczne zgady-

wanki bajkowe, zabawy ruchowe oraz prezentacja dziecięcych bajkowych prze-

brań. To był dzień pełen radości i zabawy. 





25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najmilszy przyjaciel                                   

dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. 

Tego dnia dzieci poznały historię Święta Misia, wspólnie recytowały wiersze  

o misiach, bawiły się przy piosenkach, a także uczestniczyły w zabawach                                        

ruchowych, konkursach, quizach i zgadywankach, wykonywały prace plastycz-

ne. 

Dzień w przedszkolu  był uśmiechu i radości. Mamy nadzieję, że to wielkie 

Święto Misia zostanie w naszych wspomnieniach na długi czas. Dzieci były                                  

szczęśliwe mimo tego że misie zostały w tym roku w domu. 





 

„Hokus-pokus, czary-mary, 
niech się spełnią andrzejkowe czary” 

 
 

Andrzejki to stary ludowy zwyczaj. Wróżby czyniono  

29 listopada w wigilię Andrzejek. Miały one dać odpowiedź  

na długo oczekiwane pytania. 

Temu wydarzeniu towarzyszyły konkursy, zabawy i wróżby andrzejkowe. 

Wszystko to odbywa   się w rytm tańców i śpiewów. Nie zabrakło również tra-

dycyjnego ustawiania „bucików”, „losowania rekwizytów” i innych wróżb  

związanych z tym świętem. 

 







 

  

 
 
6 grudnia – jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj  

chodzi po świecie. 

Dźwiga swój worek niezmordowanie  

i każde dziecko prezent dostanie. 

A kiedy rozda już prezenty, wraca  

do nieba uśmiechnięty” 

 

Spotkanie z Mikołajem to jedno z najważniejszych wydarzeń w społeczności 

przedszkolnej. W tym roku również Święty Mikołaj nie zapomniał o naszych 

przedszkolakach, oprócz worka pełnego prezentów przywiózł ze sobą mnó-

stwo uśmiechu i dobrej zabawy.  





Występy z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

 

 

 

 

Świąteczne występy to magiczny czas dla dzieci i ich rodzin niestety  w tym ro-

ku z uwagi na epidemię dzieci tego wyjątkowego czasu nie mogą przeżywać 

ze swoimi rodzicami. Nie wpłynęło to jednak na piękno całego wydarzenia. Ma-

li artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, 

prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Wszystkim przedszkolakom 

należą się ogromne pochwały za zaangażowanie, recytowane wierszyki, kolę-

dy i pastorałki, dzięki którym stworzyły wspaniałą, świąteczną atmosferę i pod-

biły serca bliskich. 

 

 







    Wigilijny obiad 

Zgodnie z tradycją świąt Bożego Narodzenia za-

siadamy z rodziną do Wigilii. Przedszkole to też 

jedna wielka rodzina, dlatego też 17 grudnia od-

była się przedszkolna Wigilia. Tego dnia składali-

śmy sobie życzenia, podzieliliśmy się opłatkiem, 

wspólnie kolędowaliśmy przy choince, aż przyszedł czas na Uroczysty Obiad. 

Jak tradycja nakazuje, potrawy również były wigilijne, a nastrój prawdziwie cie-

pły, radosny i rodzinny. 

 





Kącik dla dzieci 





Kącik dla rodziców  
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