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 Zimową porą, nie wiadomo kiedy, nadszedł Nowy 2023 rok. Z nowym rokiem 

nadszedł czas karnawału. Karnawał czyli, jak dawniej mawiano, zapusty – okres 

zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w dniu 

Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza początek 

wielkiego postu  i oczekiwania na Wielkanoc.  
 
 

„W karnawale, w karnawale” - Zbigniew Dmitroca  

 
 

W karnawale, w karnawale 

Dookoła wielkie bale, 

Gdy orkiestra pięknie gra, 

Dobry humor każdy ma! 

Bal maskowy, bal maskowy 

Jest naprawdę pomysłowy, 

Można przebrać się za jeża, 

Krasnoludka lub rycerza. 

Wszędzie sami przebierańcy, 

Zorro w czarnej masce tańczy, 

I Smerfetka razem z nim, 

Nie wiadomo, kto jest kim... 

W karnawale, w karnawale 

Dzieci bawią się wspaniale, 

W karnawale każdy chce 

Tańczyć, śpiewać, bawić się. 

 

 

 

 



 

W STYCZNIU URODZINY OBCHODZĄ 
 
 
 

 
                                      

GR. I                                          Kuba D., Sebastian Sz. 

         

GR. II                                               Nina Sz. 

    

GR. III                                                Antoni G., Oliwier M., Iga S. 

 

GR. IV                                              Jan D., Wit  W. 

 

GR. V                                            Anita Ch., Julian M.                                                                                    
   

 

 

 

 

Solenizantom śpiewamy wesoło STO LAT !!! 

Posłuchaj urodzinowej piosenki: 

https://youtu.be/TAtUd6gDaCA 

https://youtu.be/TAtUd6gDaCA


ĆWICZENIA z MYŚLENIA 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do rozwiązania zagadek związanych z zimą. 

Gdy nas mrozi chłód, wodę ścina lód, 

spadły liście z drzew, umilkł ptaków śpiew, 

krótkie, chmurne dnie,- jak ta pora się zwie?  (zima) 

 

Lepimy go, lecz nie gliny ani z plasteliny. 

Dajemy mu miotełkę jako rękę, aby wyglądał dostojnie i pięknie. (bałwan) 

 

Nie mają kół, a suną po śniegu. 

Ze śnieżnej górki zjedziesz na nich na pazurki! (sanki) 

 

Zimą na szybach obrazy maluje, 

a dzieci w noski poszczypuje. (mróz) 

 

Jak taka szyba się nazywa, 

co wodę zimą na stawie przykrywa? (lód) 

 

Co to za białe piórka sypie z nieba chmurka?  (śnieżynki) 
 
 
 



„HELLO!” →  KĄCIK  JĘZYKA ANGIELSKIEGO                

Drogie dzieciaczki, przywitajmy się wesoło. Zapraszam do wspólnego śpiewania          

i tańczenia! 

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8 

Pamiętajcie, aby w tym zimowym czasie ciepło się ubierać. Zapraszam do wspólnego 

śpiewania: 

https://youtu.be/-jBfb33_KHU 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8


BYSTRE OCZKO 

 

Znajdźcie drogę, aby dotrzeć do prezentu. 

 

 

 



 



 



Mamo, Tato – zróbmy razem 

 

Kolorowa fryzura dla wesołego klauna. 

Zapraszamy do wspólnego wykonania eksperymentu z kolorami, który pozwala 

stworzyć wyjątkową pracę plastyczną. Potrzebne będą: wydrukowany szablon głowy 

klauna, płatki kosmetyczne, rozwodnione farby plakatowe, pipetę. Potrzebny jest też 

klej, pędzel i pojemniczek na farbę (można użyć plastikowej formy do kostek lodu). 

Będziemy robić fryzurę klauna. Przyklejamy waciki kosmetyczne w miejscu,             

w którym chcemy zrobić włosy. Następnie barwimy je rozwodnionymi farbami. Żeby 

było jeszcze ciekawej używamy pipety. Dzieci z zaciekawieniem nabierają farbę 

Następnie robią krople na płatkach i patrzą jak płatki nabierają koloru. To świetne 

ćwiczenie motoryki małej oraz eksperyment, który pozwala obserwować proces 

mieszania barw. Ponadto dzieci ćwiczą koordynację ręka- oko i rozwijają 

kreatywność. Wszystkie waciki wypełniamy kolorami, a na koniec pędzelkiem 

malujemy kokardkę. Odkładamy do wyschnięcia i gotowe! 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAMO, TATO, CO WY NA TO ? 

 

Wpływ muzyki na rozwój dziecka  
 

 Trudno jednoznacznie określić datę powstania muzyki, ale specjaliści twierdzą, 

że już w czasach prehistorycznych pierwsi ludzie w celach rozrywkowych wydawali   

z siebie dźwięki przypominające śpiew. Miała ona moc łączenia ludzi i integrowania 

ze sobą pokoleń. Nasi przodkowie wykorzystywali muzykę również w obrzędach, 

mających na celu oddawanie czci bogom. W starożytności muzyka była narzędziem 

do leczenia i magii. W szkole Pitagorasa studenci dowiadywali się, jak pewne 

określone tony wywołują konkretne reakcje organizmu. Twierdził on, że wszystko jest 

w stanie wibracji, które mogą być postrzegane, jako fale dźwiękowe. Dziś wiadomo, 

że jest to prawda, gdyż potwierdzono te słowa w sposób naukowy. Choć jest obecna 

na każdym etapie naszej egzystencji, może mieć dla nas różne znaczenie i pełnić 

odmienne funkcje. 

Badania wykazują, że muzyka pozytywnie wpływa na organizm człowieka i odbierana 

jest całym ciałem. Oddziałuje ona na psychikę, funkcje wegetatywne i czynności 

różnych układów funkcjonalnych, a także wpływa na stan aktywności systemu 

nerwowego. Muzyka zmienia napięcie mięśni, tempo przemiany materii, prędkość 

krążenia krwi, czy siłę i szybkość pulsu. Dodatkowo może kształtować oddychanie. 

Wpływ muzyki na rozwój dziecka w poszczególnych okresach: 

1. Okres prenatalny: 

 Słuch jest ważnym zmysłem i zaczyna się rozwijać już w okolicach 16 tygodnia 

ciąży. Dziecko już w łonie matki słyszy różnego rodzaju dźwięki: bicie serca mamy, 

szum płynącej krwi, a także głosy rodziców i inne bardziej intensywne odgłosy, 

pochodzące ze świata zewnętrznego. To właśnie wtedy lekarze zalecają przyszłym 

mamom mówienie do dziecka, co ma pomóc w jego poprawnym rozwoju i budowaniu 

więzi z pociechą. Kilkudniowe noworodki potrafią odróżnić głos matki od innych 

głosów, a co za tym idzie, dziecko zbiera pierwsze doświadczenia jeszcze przed 

urodzeniem. Puszczanie muzyki można więc rozpocząć jeszcze przed narodzinami.  

2. Okres niemowlęcy i poniemowlęcy: 
 

Niemowlęta bardzo chętnie słuchają piosenek śpiewanych przez rodziców. Dzieciom 

w tym wieku również podoba się muzyka klasyczna, jednak musi być odpowiednio 

dobrana i cicho włączona, ponieważ są bardzo wrażliwe na dźwięki. Maluchy 

eksperymentują z samodzielnym wytwarzaniem dźwięków – szkrab klaszcze w dłonie, 

tupie nóżkami i stuka przedmiotami ćwicząc rytm. Później zaczyna się zabawa głosem 

podczas zabaw i podśpiewywanie. Dzieci również reagują na muzykę spontanicznym 

tańcem – kołyszą się w rytm słyszanej piosenki, starają się podskakiwać, machać 

rączkami i nóżkami , czy ruszać biodrami. 

 
 

https://proanima.pl/na-czym-polega-fenomen-piotra-czajkowskiego/


3. Okres przedszkolny i szkolny: 
 

 Podobno to najlepszy czas na naukę gry na instrumencie. Badania wykazują, że 

kształcenie dziecięcego słuchu najlepiej rozpocząć pomiędzy trzecim i czwartym 

rokiem życia. Zajęcia umuzykalniające są w tym wieku bardzo ważne i są 

organizowane na różne sposoby. Najczęściej zaleca się aktywności takie jak śpiew, 

słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, zgodny z jej tempem, gra na instrumentach          

i wszelkiego rodzaju improwizacje muzyczne, w których dzieci mogę stworzyć coś 

nowego. Ważne, aby w tym czasie dzieci osłuchiwały się z różnorodnymi pod 

względem tonalności, tonacji oraz metrum utworami muzycznymi dla prawidłowego 

budowania „słownika” muzycznego. 

4. Okres dojrzewania: 

W tym wieku ma się już wyrobiony gust muzyczny. Dla młodzieży słuchanie 

określonych zespołów ma związek z całym stylem życia: sposobem myślenia, 

ubierania się, miejsc, które odwiedzają i ludzi, z którymi się przyjaźnią. 

 

Dzieci, w którym życiu stale obecna jest muzyka są: 

 kreatywne 

 szybciej uczą się orientacji w przestrzeni 

 potrafią kodować i dekodować informacje 

 rozwijają zarówno dużą, jak i małą motorykę 

 potrafią improwizować i odnajdywać się w danej sytuacji 

 potrafią współpracować w grupie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUCHATKOWY  INFORMATOR DLA 

RODZICÓW 

 

CO U NAS W STYCZNIU... 

 

 

Ze względu na dużą zachorowalność wśród dzieci  

i dorosłych  

(grypa, angina, ospa, covid-19), spotkania grupowe  

z Babciami i Dziadkami zostają odwołane! 

Zapraszamy do obejrzenia występów dzieci  

z okazji Dnia Babci i Dziadka  

na przedszkolnym Facebooku dnia 21.01.2023. 

 
 

Bal karnawałowy – 26 stycznia 

Lekcja Historii – 27 stycznia 
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