
NIEPUBLICZNE NAUKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE MINI COLLEGE W KIELCACH

MINI WIEŚCI
NR 4/1 6/1 7 grudzień/styczeń

W NUMERZE:

- MINI ZABAWY NA SNIEGU

- BAJKA TERAPEUTYCZNA

- MINI ZADANIE I KOLOROWANKA

- LIST OD SWIĘTEGO MIKOŁAJA

- MAGIA I KOSMOS W NASZYM
PRZEDSZKOLU!



MINI SŁOWO

OD REDAKCJI

Szanowni Rodzice, Kochane Przedszkolaki!
Zaczynamy wspólnie nowy, kolejny rok. Z tej okazji kadra naszego przedszkola życzy Wam
dużo usmiechu na każdy dzien, zdrówka oraz spełnienia marzeń. Mamy nadzieję, że nasza
gazetka powiększy się o nowe tematy. Czekamy na Wasze propozycje!
Ze względu na niezwykly grudniowy czas, to numer dwumiesięczny. Tym razem mamy w planie
większy zakup do naszego przedszkola, dlatego będą przeznaczone na niego środki z kupna
tego i poprzedniego numeru. W tym numerze znajdą Państwo relację z wydarzeń, ktore miały
miejsce, a działo się wiele. Odwiedził nas Mikołaj, dzieci poznały magiczne sztuczki, wybrały
sie w kosmiczną podróż. Wspólnie kolędowaliśmy i bawil iśmy się na balu andrzejkowym.
Zachęcam do zapoznania się z materiałami i relacjami z każdej grupy, przeczytania dziecku
naszej bajki oraz spędzenia wspólnego czasu z dzieckim wykorzystując nasze propozycje
zabaw na śniegu. Życzę wspaniałej zabawy i niezapomnianych zimowych chwil !
Redaktor naczelna Ewelina Brzyszcz

MINI OGŁOSZENIA
26.01 - DZIEN BABCI I DZIADKA!

1 4 luty - Walentynkowy Bal Karnawałowy!

GRUPA I GRUPA II GRUPA II I

1 7 stycznia - Koncert
Przedszkolny Filharmonii

1 7 stycznia - Koncert
Przedszkolny Filharmonii

1 8 stycznia - Teatrzyk w
przedszkolu - "Pinokio

1 8 stycznia - Dzień
Kubusia Puchatka
Teatrzyk w przedszkolu -
"Pinokio

1 7 stycznia - Koncert
Przedszkolny Filharmonii

20 stycznia- Pieczemy
babeczki dla Babci i Dziadka.

1 8 stycznia - Dzień Kubusia
Puchatka
Teatrzyk w przedszkolu -
"Pinokio

31 stycznia- Międzynarodowy
Dzień Przytulania

UWAGA! DRODZY RODZICE!

W DNIACH 1 8-30 STYCZNIA W BIBLIOTECE UJK (I piętro) będzie miała miejsce
WYSTAWA PRAC NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW O TEMATYCE ZIMOWEJ!

WSTĘP WOLNY!
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN BIBLIOTEKI I PODZIWIANIAARCYDZIEŁ!



LIST OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Drogie Przedszkolaki!

Wiem, że byliście grzeczni w tym roku,
Choć mieszkam daleko mam Was na oku!

Wiem, że macie lepsze i gorsze dni
i wiem, o czym każde dziecko śni.

Chciałbym Was uściskać i dać coś na święta:
- bez obaw, o prezentach pamiętam!

Lecz chciałbym jeszcze Wam dać coś od siebie,
a że dużo mam pracy, więc piszę do Was.

Jesteście kochani i ważni - pamiętajcie!
Nie tylko raz w roku, nie tylko na święta.

Macie w sobie moc spełniania swych marzeń,
macie wpływ na świat i przebieg zdarzeń.
WierZcie w swoje siły, umiejętności,
kierujcie się sercem, unikajcie złości.
Miejcie dużo odwagi i wiary w siebie,

pamiętajcie, że najbl iżsi bardzo kochają Was!

Pozdrawiam i ściskam z daleka
Muszę już kończyć, bo praca czeka.

Wesołych Świąt i do zobaczenia za rok!



MINI CHWILE Z NASZYCH GRUP
GRUPA PIERWSZA

WYCHOWAWCA AGATA GAŁKA

Kochany Panie Mikołaju
Kochany Panie Mikołaju,
my tak czekamy każdej zimy.
Dla czego zawsze Pan przychodzi
do nas gdy śpimy? Czy to już musi
tak pozostać, czy to jest w księgach
zapisane? Ja od prezentu bym wolała
spotkanie z Panem. I wiem od dzieci,
że z radością chciałyby słuchać Pana
głosu. Ugrzejemy Pan uszy
piosenką gorącą jak rosół.

(Hu, hu, ha, ha, ha !)

Ref. : Hu, hu, ha, hu, hu,ha nasza
zima zła ! Ale zima z Mikołajem jest
pachnącym ciepłym Majem. 2x
Zawsze bądź wśród nas !
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz !

2. Kochany Panie Mikołaju,
dziewczyna z bardzo smutną minką
pyta mnie o to czy Pan znajdzie
prezent pod choinką? Czy ktoś o
Panu nie zapomni, że Panu smutno
będzie potem. Dzieci chcą Panu dać w
prezencie serca szczerozłote. Takie
serduszka pięknie grzeją w długich
podróżach wśród zamieci. Dzieci są Pana
Mikołajem a Pan jest Mikołajem dzieci.



GRUPA DRUGA
WYCHOWAWCA Katarzyna Tobera

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY Ewelina Brzyszcz

"Zajace"

Chodził wilk po łace
łapać chciał zajace.
Szukał, szukał, zły był cały,
bo się wszytskie pochowały.

W norkach sobie siedza
i marchewki jedza.
A ten jeden z kwasna mina,
aż się schował po pierzyna!
Nie chce wyjsć i już!
Taki z niego tchórz!



GRUPA TRZECIA

WYCHOWAWCA JAGODAWODECKA

Wiersz „Dziękujemy”
Babcie i dziadkowie bywają różni,

lecz każdy pamięta,
że zawsze jednakowo
kochają wnuczęta.
To samo ich cieszy,
to samo raduje:

nasz pocałunek, uśmiech
i słowo:
dziękuję! ! !

Piosenka „Moja babcia i mój dziadek”
Moja babcia i mój dziadek
To wspanial i są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek
Babcia bajkę nam opowie
Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada
Moja babcia i mój dziadek

2.Poprosimy naszą babcię
Babciu z tajemniczą miną
Opowiadaj swoją bajkę
A za każdym razem inną
Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada
Moja babcia i Mój dziadek



MINI ZABAWY NA ŚNIEGU

LEPIENIE BAŁWANA: to klasyk, ale dający wiele radości. Można próbować lepić inne
kształty jak np. śnieżny miś, król ik. Ozdabianie bałwana nieużywanymi ubraniami np.
szalikiem czy nos z marchewki to tez spora frajda dla najmłodszych.

BITWA NA ŚNIEŻKI : zamiast rzucać do siebie nawzajem można ustawić cel lub
strącać śnieżkami lekkie rzeczy przygotowane wcześniej np. puste butelki czy puszki.
Zabawę tę można zorganizować jako konkurs i wyłonić zwycięzcę czyli osobę, która
np. strąci najwięcej elementów lub trafi najbl iżej wyznaczonego celu.

ZABAWA W TROPICIELA: rodzic może wyznaczyć ścieżkę ze swoich odbitych na
śniegu śladów, a dziecko będzie starać się jak najdokładniej postawić stopę na
miejscu śladu. Po drodze mogą być małe przeszkody w postaci zaspy, która trzeba
przeskoczyć czy drzewo, które trzeba okrążyć. Na końcu ścieżki rodzic może zostawić
nagrodę dla dzielnego malucha.

ŚNIEŻNY TOR PRZESZKÓD- Ulepcie ze śniegu kilka większych kul. Ułóżcie je w
różnej odległości od siebie tak, aby powstał tor przeszkód. Do długiego patyka
przywiążcie kawałek materiału, będzie to flaga, do której trzeba dojść i wrócić z
powrotem. I do dzieła - waszym zadaniem jest pokonać tor i wrócić z powrotem nie
niszcząc żadnej z przeszkód. Można też utrudnić zadanie - na przykład pokonać tor
skacząc na jednej nodze. Wygrywa najszybszy i najbardziej zwinny!

LEPIENIE POSTACI - Kto powiedział, że ze śniegu można ulepić tylko bałwana?
Puśćcie wodze fantazj i i ulepcie śmieszne (niekoniecznie rzeczywiste) postaci ze
śnieżnych kul. Mogą to być na przykład miś, jeż (małe patyki posłużą za igły), ludziki,
kosmici i wiele innych.



BAJKA TERAPEUTYCZNA
"LEW DRAPUŚ"

Jeśl i Twoje dziecko gryzie, kopie bądź drapie innych to warto przeczytać mu tę bajkę.
Bajkoterapia ma skuteczny wpływ na zachowanie dzieci, dlatego warto spróbować tej

metody, aby wpłynąć na zachowanie malucha.

Wiele lat temu, gdzieś w odległej Afryce żyła rodzina lwów. Była to zupełnie zwykła
rodzina, mama, tata i trzy lwiątka.

Tata Szablozębny był wielki i władczy, był królem wszystkich zwierząt, mama
–prawdziwa lwica dzielnie broniła swoich dzieci, a lwiątka były tak urocze, że każdy,
kto odwiedzał ich dom zakochiwał się w nich bez pamięci. Cała rodzina była lubiana i

szanowana w okolicy. Tylko mama i tata wiedziel i , że nie do końca jest tak, jak
wszyscy przypuszczają. Szybko okazało się, że najmłodsze Lwiątko o imieniu

„Drapuś” to prawdziwy gagatek.

-Śmiejecie się? Ale nie wszystkim było do śmiechu.

Zaczęło się, gdy Drapuś poszedł do szkoły dla małych Lwów. Lwiątka uczyły się tam
jak polować, pomagać mamie w kuchni a tacie podczas poszukiwania pokarmu.
Skakały po skałach, bawiły się w berka i tarzały w trawie.

Małe lwy bawiły się zawsze zgodnie, bardzo się lubiły i nigdy nie kłóciły się o zabawki.
Tylko Drapuś był wiecznie niezadowolony. Zawsze chciał być pierwszy, naj lepszy,
najmądrzejszy. To jemu należał się największy kawał mięsa na obiad, on pierwszy
skakał podczas zabawy „Przeskocz skałę”, pierwszy mył kły w szkolnej łazience,

przepychał się, gdy chciał zobaczyć zachód słońca, nie lubił przepraszać. Właściwie
wszystko było w porządku do momentu, kiedy działo się tak, jak chciał Drapuś. Miał

kolegów i koleżanki, był bardzo lubianym lwiątkiem, ale niestety nie potrafił przegrywać
i dziel ić się z innymi. Gdy coś było nie po jego myśli robił się bardzo zły, wyszczerzał
kły, ostrzył pazury, drapał i gryzł inne lwiątka. Kiedyś, podczas zabawy w chowanego
boleśnie podrapał koleżankę, która nie chciała się z nim bawić. Zapłakana odbiegła od
Drapusia w stronę koleżanek. Od tamtej chwil i małe lwice stroniły od Drapusia, bały się
go. Chłopcy też zaczęli bawić się w trochę inne, nie lubiane przez Drapusia zabawy,

gdy po raz kolejny ich kolega ugryzł któregoś w łapę lub podrapał boleśnie po
grzbiecie.

Drapuś został w końcu sam jak palec, nikt nie przejmował się jego losem. Żadne
lwiątko nie chciało się już z nim bawić, bo nie chciało być znów pogryzione przez

kolegę.

Rozgoryczony i zły , ale zarazem bardzo smutny i samotny postanowił od tej pory
bawić się sam, nie przejmując się nikim. Szybko zauważył jednak, że nie przynosi mu
to radości. Smutny siedział na brzegu skały i płakał łzami wielkimi jak groch. Zobaczył
to tata lew, przysiadł obok syna i wysłuchał jego histori i . Tata lew uśmiechnął się do

Drapusia i powiedział:



-Synu, kiedyś byłem taki jak Ty. W szkole nazywali mnie Gryzoniem i nikt mnie nie lubił.
Wstyd się przyznać, ale nie byłem grzecznym dzieckiem. Wszyscy przyjaciele opuścil i
mnie, gdy pogryzłem kolegę, bo nie chciał oddać mi swojego kawałka mięsa. Nie miałem
się z kim bawić, biegać, skakać po skałach. Wtedy pomógł mi Twój dziadek, a mój tata.
Opowiedział mi historię o potężnych lwach, które podczas pogoni za małymi zajączkami
spadły w przepaść i już nigdy więcej nikt ich nie zobaczył. Zajączki ocalały, lwy zginęły

przez swoje złe zamiary i czyny.

Po tej opowieści byłem pewien- muszę przeprosić swoich przyjaciół, zanim będzie za
późno. Od tamtej pory nigdy więcej nie odważyłem się podnieść łapy na żadne, nawet
najmniejsze zwierzątko a przyjaciół mam wszędzie, cały ten wielki las, nasze królestwo,
każde zwierzątko- małe czy duże przychodzi do mnie po pomoc i poradę i nikt już się nie

obawia moich ostrych zębów i pazurów.

Drapuś rozpromienił się trochę i nieśmiałym krokiem poszedł w kierunku bawiących się
lwów. Ze spuszczona głową przeprosił przyjaciół i obiecał, że się zmieni. Dużo czasu
minęło, zanim koledzy wybaczyli Drapusiowi jego złe zachowanie, ale jak miło mu się
zrobiło, kiedy w końcu zaczęli przychodzić do jego domu i namawiać, aby razem z nimi

poskakał po skałach.

AKCJA "PODARUJ MISIA"!

DZIĘKUJEMY PRZEDSZKOLAKOM I ICH RODZICOM ZA DAR SERCA DLA
DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALACH!

WASZ DAR WYWOŁAŁ UŚMIECH NA TWARZACH WIELU DZIECI !

ZAWSZE MOŻNA NAWAS LICZYĆ, BO MACIE OGROMNE SERDUSZKA!

DYREKCJA I KADRA PEDAGOGICZNA



MAMO, TATO MINI - MEGAWAŻNA SPRAWA!

MAMO, TATO ZRÓBMY TO RAZEM!

Czas jest jednym z najcenniejszych niematerialnych zasobów. Nie można go kupić,
wyprodukować, za to stale nam go brakuje. Wspólne spędzanie czasu wpływa na

budowanie relacj i z dzieckiem, które zaprocentują na przyszłość.
Mimo, że podczas całego tygodnia pracy, nie mamy zbyt wiele czasu na wspólne zabawy itp.
to w weekend powinno się tak zorganizować dzień, żeby było to możliwe. Pamiętajmy, że
w relacjach z dziećmi nie i lość, ale jakoś spędzonego czasu jest ważna. Możemy przez dwie
godziny oglądać z dzieckiem telewizje, ale nie będzie to tak owocne jak dwugodzinny spacer

połączony z rozmową. Psycholodzy alarmują – brak uwagi ze strony rodziców jest
niebezpieczny dla dziecka. Czują się nieszczęśliwe, a przez to często sprawiają problemy
wychowawcze. To także od relacj i z rodzicami zależy kształtowanie się osobowości dziecka
i to, jak w przyszłości będzie postrzegało siebie i otaczający go świat. – Spędzanie czasu
z dziećmi jest jedynym sposobem na budowanie więzi z nimi – przekonuje psycholożka

i psychoterapeutka dziecięca oraz rodzinna Małgorzata Ohme
Długie jesienne i zimowe wieczory sprzyjają wspólnym zabawom czy czytaniu. Obecnie na
rynku królują gry planszowe. To świetny sposób łączenie zabawy z edukacją. Koncepcja
wielu z nich jest tak zaplanowana by uczestnicy tworzyl i drużynę, w której współpracują

i mają wspólne zadania, a nie rywalizują ze sobą. Kolejna propozycja to zabawy plastyczne,
czyl i tradycyjne malowanie oraz lepienie z plastel iny, tworzenie ludków z kasztanów czy

przygotowywanie prostych ozdób choinkowych. Warto także przyłączyć się do wykonywania
prac konkursowych organizowanych w Naszych Przedszkolach. Można również

zaangażować dziecko w wykonywanie drobnych prac domowych np. dekorowanie kanapek
czy pomoc w przygotowywaniu obiadu, gdzie oprócz spędzenia wspólnego czasu, uczy sie

samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania.

D.Zięba



MINI ZADANIE



KOLOROWANKA



MINI ZAJĘCIA

JĘZYK ANGIELSKI

KARATE

DOGOTERAPIA



ZAJĘCIA NAUKOWE

DZIĘKUJEMY!!

Przedszkolaki z Mini College
w Kielcach serdecznie dziękują za

prezent na Mikołajki.
Piękne śnieżynki, którymi
udekorowaliśmy nasze sale
przedszkolne przekazał
Pan Miłosz Zacharski.

z Salonu Sztukateri i i Dekoracji -
ul . Karskiego 25 B w Kielcach.



MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLAW PIEKOSZOWIE

MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLAW ŁOPUSZNIE

W miesiącu grudniu w Niepublicznym Naukowym
Przedszkolu Integracyjnym Mini College

w Łopusznie odbyły się piękne Jasełka. Można było
zobaczyć Józefa, Maryję, Trzech Króli , pastuszków
oraz mnóstwo aniołków. Podniosłą atmosferę
podkreślała cudowna dekoracja i nastrojowe

oświetlenie. Rodzice byli zachwyceni występami
dzieci i tak ogromnym zaangażowaniem.

Przed świętami przedszkolaki wykonywały mnóstwo
prac plastycznych o tematyce świątecznej.

Na koniec starego roku w przedszkolu odbyły się
„urodziny naszego przedszkola”. Z okazji

funkcjonowania placówki od roku na dzieci czekało
dużo niespodzianek. Wszystkie przedszkolaki
dostały czapeczki urodzinowe, sala była pięknie
udekorowana, a specjalnym gościem była Myszka
Minnie. Nasi milusińscy skosztowały pyszny tort
w kształcie Myszki Minnie i szampan picolo. Dzieci

były zachwycone tą niespodzianką.



BAL ANDRZEJKOWY

DZIĘKUJEMY WOLONTARIUSZOM
Z FUNDACJI "DR CLOWN" ZA UŚMIECH
I MAGICZNE CHWILE ORAZ ZABAWĘ

PODCZAS BALU ANDRZEJKOWEGO!! ! : )



ODWIEDZINY MIKOŁAJA
ORAZ WSPÓLNE KOLĘDOWANIE!

DING DONG SPADŁ JUŻ
ŚNIEG PIERWSZA

GWIAZDKA Z NAMI JEST!

BYŁA NOC, CIEMNA NOC WIATR I MGŁA.. .

MIŁY STARSZY
SIWY PAN,
Z WIELKIM
WORKIEM

PRZYSZEDŁ SAM!

DZISIAJ
W BETLEJEM,

DZISIAJ
W BETLEJEM

WESOŁA NOWINA!

CICHA NOC,
ŚWIETA NOC.. .

ŚWIEĆ
GWIAZDECZKO,
MAŁA ŚWIEĆ!



MAGIA I KOSMOS W NASZYM PRZEDSZKOLU!

JASEŁKA PRZYGOTOWANE PRZEZ WYCHOWANKÓW
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKAWYCHOWAWCZEGO W JÓŹWIKOWIE

DZIĘKUJEMY za seans edukacyjny poprowadzony przez Supernowa Mobilne
Planetarium Łukasik Krzysztof.

Dzieci odbyły podróż przez Układ Słoneczny w specjalnej kopule, która daje wrażenie
przestrzeni kosmicznej. Dziękujemy Rodzicom Andrzejka z gr. I I za kosmiczne wrażenia!




