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Wieczór wigilijny   

Emilia Waśniowska 

 

To właśnie tego wieczoru,  
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,  

przy stołach są miejsca dla obcych,  
bo nikt być samotny nie może. 

 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 

w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha. 

 
To właśnie tego wieczoru  

zło ze wstydu umiera,  
widząc, jak silna i piękna  

jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 
 

To właśnie tego wieczoru,  
od bardzo wielu wieków,  

pod dachem tkliwej kolędy  
Bóg rodzi się w człowieku. 

 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia 
będzie pełen atmosfery radości, 

wytchnienia i zatrzymania 
w codziennym pędzie. 

Życzymy, by pod choinką  znalazł się  
najpiękniejszy prezent - dużo miłości, którą będziemy mogli się podzielić 

nie tylko z bliskimi. 

Wiary, nadziei i miłości w Nowym 2016 Roku 

życzą  

dzieci oraz pracownicy  
Przedszkola Samorządowego Nr 26 



 W naszej grupie sporo się wydarzyło w listopadzie i w grudniu. Chociaż 

dni są coraz krótsze, jest coraz zimniej prawie codziennie chodziliśmy na space-

ry i wycieczki. Zwiedzaliśmy Rynek Trybunalski i Sanktuarium Maryjne. Spa-

cerowaliśmy ulicami Starego Miasta, chodziliśmy do Parku podziwiać krajo-

braz jesienny. Byliśmy również na poczcie, gdzie zapoznaliśmy się z pracą 

urzędnika pocztowego, nauczyliśmy się  jak adresuje  się i wysyła list, pocztów-

kę.  W międzyczasie byliśmy na wycieczce w piotr-

kowskim muzeum, gdzie zobaczyliśmy wyniki od-

kryć archeologicznych z XX w.  

W miesiącu listopadzie odwiedzili nas uczniowie z 

ZSP Nr 6 wraz z p. Brzeżańską, którzy przeczytali i 

opowiedzieli nam ,, Jak powstaje książka’’.                                                                                                                                        

W ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ 

nadal chętnie przychodzą do naszego przedszkola rodzice, absolwenci szkół, 

którzy czytają dzieciom literaturę dziecięcą.                                                                                      

 23 listopada przeprowadziliśmy się w końcu do naszego wymarzone-

go ,,nowego’’ przedszkola.  Teraz na-

prawdę robi wrażenie. Sale służą nam tyl-

ko do nauki i zabawy, natomiast posiłki 

jemy w duużej stołówce.                                                                 

Grudzień zaczął się również bardzo miło - spotkaniem z górnikiem i z 

Mikołajem. Dzieci z dużym zaangażowaniem   uczestniczyły w tym 

spotkaniu . Aktywnie   i chętnie odpowiadały na zadawane zagadki, 

śpiewały piosenki Mikołajowi. Cieszyły się z otrzymanego prezentu z 

okazji Mikołajek. 

W pierwszych dniach grudnia spotkała nas jeszcze jedna miła niespo-

dzianka - dostaliśmy piękne kartki świąteczne z życzeniami od uczniów 

Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1. Kartki, które zostały przez nich 

zrobione wywołały niejeden uśmiech na  naszych twarzach. Dziękuje-

my Wam. Dzięki niespodziance, jaką 

nam sprawiliście wiemy, że zwykły 

dzień może być pełen uśmiechu, ra-

dości i magii. 

15 grudnia razem z grupą Motylków 

wybierzemy się do teatru na przed-

stawienie pt „Czerwony Kapturek”. 

14 i 16 grudnia dzieci z pomocą cioci Beatki i cioci Edytki przedstawią 

krótki program artystyczny na uroczystość oficjalnego otwarcia przed-

szkola. Jak na takie małe dzieci to naprawdę 

sporo :) 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim pokoju, 

ciepła rodzinnego, wymarzonych prezentów pod choinką  

i wiele szczęścia w Nowym 2016 Roku  

życzą „Pszczółki” z „ciociami”. 

 
Edyta Bukowska 

Beata Nowak 



 Już listopad i  powrót do nowego – 

starego przedszkola. Już od 23-

.11.2015 r. uczymy się, bawimy, tań-

czymy, śpiewamy w naszej nowej, 

dużej sali. Wszystko dookoła nas 

nowe, czyste i pachnące świeżością. 

Duże okna dają nam dużo światła, 

słoneczko bardzo chętnie w nie za-

gląda. Pracujemy w dalszym ciągu 

bardzo intensywnie. Byliśmy na po-

czątku miesiąca w muzeum, na wy-

stawie archeologicznej oraz obejrzeliśmy wystroje wnętrz między innymi 

izby  wiejskiej, sali królewskiej, pokoju szlacheckiego . W drodze powrotnej 

przeszliśmy przez stare miasto, oglądaliśmy odnowione kamienice. Na zaję-

ciach z uczniami ZSP nr 6 i  panią Sylwią Brzeżańską dowiedzieliśmy się jak 

powstaje książka. Ponieważ mieliśmy zajęcia o domach, odbyliśmy wizytę w pracowni , w której projek-

tuje się wnętrza domów i ogrody. Koniec listopada to Andrzejki. 

W ramach współpracy ze szkołą nr 3 zostaliśmy zaproszeni na 

spotkanie andrzejkowe. Dzieci wraz z 

panią Sylwią Drobik przygotowały 

nam wróżby andrzejkowe, zabawy 

przy muzyce. Bardzo miło spędzili-

śmy czas. Grudzień to miesiąc, który 

najbardziej lubią dzieci, ponieważ 

odwiedza ich a przede wszystkim 

przynosi prezenty - Mikołaj. Co 

prawda nie wszystkie dzieci były su-

per grzeczne, ale Mikołaj kocha dzie-

ci i lubi aby wszystkie były uśmiechnięte i szczęśliwe.  

    Górnik podczas swojej wizyty opowiadał nam o swojej pracy a także mo-

gliśmy obejrzeć jego strój galowy, laskę górniczą oraz ilustracje przedsta-

wiające maszyny górnicze. 

Największym wydarzeniem  w naszym przedszkolu będzie 

uroczyste otwarcie nowego skrzydła przedszkola. Przybędą na 

tę uroczystość władze miasta na czele z panem prezydentem, 

dyrektorzy szkół, przedszkoli i inne ważne osobistości  a tak-

że nasi kochani rodzice. Przygotowaliśmy występy, tańce, 

piosenki, wiersze. Mamy nadzieję, że będą się wszystkim po-

dobały. Teraz czekamy na Święta Bożego Narodzenia . 

 

W związku z tym życzymy wszystkim:  

zdrowych, wesołych  Świąt  

oraz szczęśliwego  Nowego Roku 2016. 
 

Krystyna Rosińska 

Anna Pawłowska 



                       3 listopada dzieci z grupy III były na spacerze w Rynku Trybunalskim – poznawały pięk-

ną architekturę kamieniczek i  porównywały ich wygląd. Wszyscy doszli do wniosku, że teraz już nie 

buduje się takich domów. 

6 listopada przedszkolaki słuchały bajek czytanych przez naszego absolwenta  - Tomka P. W tym samym dniu To-

mek prezentował młodszym kolegom ciekawe doświadczenia i eksperymenty z dziedziny fizyki. 

12 listopada byliśmy na wycieczce w Zamku Piotrkowskim. Z wielkim zainteresowaniem mogliśmy oglądać i po-

znawać historię naszego miasta. 

13 listopada gościliśmy w przedszkolu panią bibliotekarkę i 

uczniów ZSP nr 6. Goście przedstawili nam historię powstania 

książki. Było to dla nas bardzo  intere-

sujące. 

Wreszcie wszyscy doczekaliśmy się 

przeprowadzki do NASZEGO STA-

REGO- NOWEGO PRZEDSZKOLA. 

Od 23 listopada jesteśmy znowu w 

swoim pięknym przedszkolu. Przed 

nami mnóstwo pracy. Wszyscy przy-

gotowują się do uroczystego otwarcia. Pracują nad tym i dzieci, i wszystkie ciocie. 

30 listopada byliśmy na wycieczce w Szkole Podstawowej nr 3. Poznaliśmy budynek 

szkoły i uczniów klasy I, z którymi będziemy się częściej 

spotykać. Wszyscy również doskonale bawiliśmy się pod-

czas wróżb andrzejkowych, przygotowanych dla pierwsza-

ków i przedszkolaków przez grupę harcerzy ze szkoły. 

3 grudnia w przedszkolu dzieci malowały bombki świąteczne, każde dziecko samo 

ozdabiało swoją bombkę na której są wymalowane również imiona dzieci. Tego dnia 

gościliśmy również w przedszkolu górnika – to z okazji Barbórki. Mogliśmy zachwycać 

się pięknym galowym strojem górnika, a także dowiedzieć się ciekawych informacji na 

temat ciężkiej i ważnej pracy górników. 4 grudnia gościliśmy  MIKOŁAJA.  Zapytali-

śmy go o zdrowie, zaśpiewaliśmy piosenki, powiedzieliśmy wierszyk, odgadywaliśmy 

zagadki i w końcu  Mikołaj dał nam słodkie prezenty :) 

A teraz próby… próby przed uroczystym otwarciem, 

które odbędzie się 14 i 16 grudnia. 

A zaraz potem Święta Bożego Narodzenia. 

Z tej okazji 

WSZYSTIM PRZEDSZKOLAKOM, ICH RODZINOM ORAZ CAŁEMU PERSO-

NELOWI PRZEDSZKOLA 

CIEPŁYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT ORAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W 

NOWYN ROKU !  

Elżbieta Dziuba 



  

 Grudzień był dla maluszków miesiącem pełnym atrakcji i niespodzianek.  Dzieci od początku ro-

ku szkolnego poczyniły ogromne postępy w zakresie czynności samoobsługowych, coraz lepiej funkcjo-

nują w sytuacjach zadaniowych jak również zabawowych. Dzięki  systematycznym zabiegom higienicz-

nym jamy ustnej podczas  Konkursu  Pełnego Uśmiechu, nauczyły się jak szczotkować zęby oraz jak 

dbać o własną szczoteczkę i kubek. Codzienne czytanie dzieciom bajek w przedszkolu wyrobiło u nich  

nawyk i chęć słuchania w skupieniu jak również opowiadanie w kilku prostych zdaniach treści wysłucha-

nej bajki. W rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci pomogła nam również mama Kornelki - pani 

Karolina M., która przeczytała  dzieciom kilka bajek. 3 grudnia dzieci spotkały się z emerytowanym gór-

nikiem , który opowiadał na temat swojej pracy i korzyści jakie z niej wynikały. Dużą atrakcją była wizy-

ta Mikołaja w przedszkolu, podczas której dzieci prezentowały własne umiejętności  wokalne. W tym 

dniu wszystkie dzieci z całego przedszkola przebrane były na czerwono w czerwonych czapeczkach. Naj-

większą frajdą było oczywiście rozdanie prezentów przez Mikołaja.  15 grudnia dzieci zostały zaproszone 

na bajkę pt. „Kopciuszek” wystawianą przez uczniów IV liceum. Była to okazja aby wdrażać dzieci do 

właściwego zachowania podczas inscenizacji  jako widza. Bajka bardzo podobała się dzieciom,  na ko-

niec przedszkolaki  mogły wejść na scenę i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z aktorami. 16 grudnia grupa 

„Motylków” uczestniczyła w uroczystym otwarciu przedszkola przygotowanym dla rodziców. Dzieci za-

prezentowały krótki program artystyczny na miarę swoich możliwości wokalno – tanecznych. Przed nami 

święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. W styczniu czeka nas praca nad uroczystością  z okazji  święta 

babci i dziadka. Zamierzamy przedstawić bajkę o „Czerwonym Kapturku”. 

 

                    Wszystkiego najlepszego z okazji  nadchodzących świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016. 

 

Aldona Karlińska 


