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Twórczość przedszkolaków
BAŁWANEK
Śnieżek padał dziś od rana.
- Ulepimy więc bałwana!.
Oczy czarne, nos z marchewki,
A na głowie garnek wielki.
W ręce miotła i guziki.
- To jest bałwan znakomity!.
Dzieci z Gr. I z panią Izą

Rys. Lena Babicz Gr. IV

ŚWIĄTECZNE MARZENIE
Przyszła zima piękna, biała.
Domy i ulice na święta udekorowała.
Renifery ciągną sanie z Mikołajem.
i świąteczne niosąc śpiewanie.
Na choince rosną bombki,
a prezentów pełne kątki.
Łakoci całą moc odkrywa Wigilijna Noc.
Dzieci z Gr. II z panią Lidką
Rys. Julia Niewiadomska Gr. IV

ZIMA
To jest taka pora roku, która lubi nas zadziwić
Szczypie w uszy, szczypie w oczy,
czasem lubi nas zaskoczyć.
Bywa mroźna, bywa biała.
Przez nas bardzo uwielbiana.
Mamy łyżwy, mamy sanki i lepimy też bałwanki.
I na nartach też hasamy, bo ją bardzo uwielbiamy.
Jeśli nie wiesz jak się zwie, Mikołaja spytaj się.
Dzieci z Gr. III z Panią Mariolą i Anią
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Rys. Gabrysia Milczarek Gr. III

PROŚBA DO ZIMY
Kalendarzowa zima do nas zawitała.
My jednak jej nie czujemy.
Więc ogromną prośbę do Pani zimy mamy.
Chcemy, by mróz szczypał nas w uszy,
a z nieba niech lecą białe płatki śniegu.
Dużo ich nasyp. Bardzo prosimy!
Wtedy na saneczkach z dużej górki
zjeżdżać będziemy. Porzucamy się śnieżkami.

Rys. Julian Toda Gr. IV

Bałwana ulepimy i do domu z radością
zmarznięci wrócimy. Tam ciepły posiłek zjemy i
ciepłą herbatkę z miodem wypijemy. Potem do
łóżeczka się położymy i śnić o Tobie Pani Zimo
będziemy.
Dzieci z Gr. IV z panią Hanią i Beatą

Rys. Ania Sobolak Gr. IV

Rys. Hanna Brocka Gr. III

ZIMA
Wreszcie pada śnieg od rana. Ulepimy bałwana.
Na śniegu anioła odciśniemy, a potem na łyżwach
pojedziemy. Drzewa śniegiem otulone, dzieci patrzą
zaciekawione. Można iść na sanki.
Zjeżdżać z górki, rzucać śnieżkami i lepić bałwanki.
Magda Piasecka, Kuba Poniecki, Sara Kulińska,
Lena Brzykcy, Bartek Kuś – Gr. V

4

Rys. Michalina Szatkowska Gr. V

Wypowiedzi dzieci
„Co to Święta Narodzenia?”
W święta jest pięknie. Cała rodzina jest razem.
Jest fajnie i wszyscy się cieszą.
Konrad Łukasik – Gr. II
Mikołaj przynosi prezenty, ale tylko grzecznym
dzieciom. Stroi się choinkę. Razem z mamą pieczemy
pierniczki. Pachnie nimi w całym domu.
Dominik Prymak – Gr. II
Rys. Agatka Heinowska Gr. IV

W święta w domu pachnie pierniczkami. Mama ma dużo pracy.
Jest bardzo głośno. Wszyscy czekają na Mikołaja i prezenty.
Zosia Rogalska – Gr. II

Rys. Michalina Sadkowska Gr. V

Święta Bożego Narodzenia to jest taki czas, kiedy dekoruje się
dom. Tata ustawia choinkę, a ja z mamą ją stroimy. Mama na
półkach ustawia różne ozdoby świąteczne. Kiedy jest Wigilia
dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia i jemy
świąteczny obiadek. Po obiedzie rozpakowujemy prezenty.
W święta spotykamy się też z dziadkami. Jest wtedy bardzo
fajnie.
Maja Rydelska - Gr IV

Święta Bożego narodzenia są zimą. W domu ustawiamy choinkę
i wspólnie ją dekorujemy. Ja razem z mamą piszemy list do
Gwiazdora, żeby przyniósł mi fajne zabawki. Potem czekamy
na Wigilię, bo wtedy przychodzi Gwiazdor i zostawia prezenty
pod choinką. Rozpakowujemy je po obiedzie.
Lubię święta, bo wtedy mogę zjeść pierogi, które bardzo lubię.
Kacper Dąbrowski – Gr. IV
Rys. Agata Heinowska Gr. IV

Rys. Basia Rogalska Gr. IV
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Święta Bożego Narodzenia to:
Prezenty i rodzi się wtedy Pan Jezus - Adam Wudniak Gr. I
Kolorowa choinka, a na niej bombeczki - Wojtek Klinger Gr. I
Kolacja wigilijna, Mikołaj, który przynosi prezenty –
Marcelina Wojtynowska Gr. I
Rys. Michalina Kapłońska Gr. II

Święta Bożego Narodzenia to takie święta kiedy w domach jest
choinka, śpiewa się kolędy i zbiera się cała rodzina.
Tymek Lewicki Gr. III

To są święta, które obchodzimy zimą. W domu pojawia się
choinka, śpiewamy kolędy i dzielimy się opłatkiem.
Rys. Lena Babicz Gr. IV

Gabrysia Milczarek Gr. III
To są takie święta gdy przychodzi Gwiazdor i rozdaje wszystkim
prezenty.
Sara Wąsikowska Gr. III
To są takie święta kiedy są kolorowe choinki i inne dekoracje.
Gwiazdor przynosi prezenty. Wszyscy się bardzo cieszą.
Hania Brocka Gr. III

Rys. Ania Rytarowska Gr. IV

To są takie święta podczas których Maryja urodziła Jezuska.
Ola Sobolak Gr. III

Wtedy przychodzi Mikołaj i dostajemy prezenty
Michalina Szatkowska Gr. V
Zjadamy wspólnie kolację wigilijną, dzielimy się opłatkiem
i życzymy sobie „Wesołych Świąt”
Lena Brzykcy Gr. V
Dajemy sobie prezenty – Miłosz Wysmoliński Gr. V
Siedzi się przy stole i je kolację z innymi – Bartek Kuś Gr. V
Jezus ma urodziny – Gabryś Łukasik Gr. V
Rys. Agata Zabłotna Gr. V
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Głosy Rodziców
„Dziecięce prośby do Gwiazdora”
Gdy

byłam małą dziewczynką, moim ogromnym marzeniem
było otrzymanie dużej lalki typu bobas. Napisałam list do Świętego
Mikołaja i zaczęłam odliczać dni do świąt. Po zjedzeniu wigilijnej
kolacji, jak zawsze z moim rodzeństwem wyszliśmy na spacer z
psem. Właśnie wtedy Gwiazdor przyszedł do naszego domu i
zostawił prezenty. Ach, że też nie udało mi się go zobaczyć.
Od razu wzięłam się za rozpakowywanie i nagle moim oczom
ukazała się najpiękniejsza lalka jaką mogłam sobie
tylko wymarzyć. Moja radość była ogromna, uśmiech nie znikał
mi z twarzy. Zaczęłam wymyślać imię dla swojego bobasa i od
tego momentu stała się ona moją ulubioną zabawką.
Alina Bielska - mama Jakuba Golenia z Gr. IV
Rys. Zuzia Klepaczewska Gr. IV

Moim

największym marzeniem z dzieciństwa był domek dla
lalek z windą. Kilka lat Gwiazdor obdarowywał mnie innymi
prezentami. Cieszyłam się z nich. Jednak co roku liczyłam, że w
końcu jednak otrzymam wymarzoną zabawkę. Tak się jednak nigdy
nie stało. Po rozpakowaniu prezentu tylko przez chwilę czułam
rozczarowanie. Magia Świąt, otoczenie bliskich i zapach
świątecznych potraw sprawiały, że zapominałam o rzeczach
materialnych. Najważniejsza była cudowna, rodzinna atmosfera.
Katarzyna Kulińska – mama Fabiana z Gr. I

Rys. Szymon Tafliński Gr. IV

Boże

Narodzenie to święta, które uwielbiam od
dzieciństwa. Zawsze z utęsknieniem czekałam na pierwszą
gwiazdkę i oczywiście na prezenty. W pamięci utkwiły mi
pewne wyjątkowe święta gdy miałam 10 lat. Wtedy bardzo
marzyłam o łyżworolkach, to było moje marzenie, które tliło
się od roku. Gdy przyszła wigilia i pod choinką znalazłam
kartonik z rolkami to moje szczęście było ogromne.
Całe święta spędziłam na nauce jazdy.
Cudowne wspomnienie najpiękniejszych świąt.
Agnieszka Korejba – mama Julii z Gr. IV
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Rys. Szymon Tafliński Gr. IV

Choć

od momentu mojego dzieciństwa minęło
już sporo lat, jak dzisiaj pamiętam, że pewnego roku,
marzyłam o tym, aby dostać od Gwiazdora zestaw
lekarza, który wypatrzyłam na wystawie sklepowej.
Moja radość, kiedy znalazłam wyśniony prezent pod
choinką była nie do opisania. A moment, w którym
rozrywałam świąteczną paczkę pamiętam do dziś.
Ale nie zawsze było tak, że dostawałam wszystko to,
o co prosiłam. Nie ukrywam, że przez chwilę w takich
momentach czułam lekkie rozczarowanie,
Rys. Maksym Lasyi Gr. V
zastanawiałam się czy to przez to, że nie byłam dość
grzeczna?
Ale ten specyficzny klimat Świąt, atmosfera panująca w moim domu rodzinnym, dość szybko
niweczył każdy żal i smutek. Moi rodzice zawsze sprawiali, że potrafiłam bawić się każdym
prezentem, bo razem ze mną po Wigilijnej kolacji siadali do wspólnej zabawy, planszówek, czytania
książek. Mam nadzieję, że takie same pozytywne wspomnienia Gwiazdora, za kilkanaście lat będą
miały moje dzieci.
Urszula Giżycka – mama Kacpra Hordyńskiego z Gr. IV

Moje

marzenie było dosyć powszechne, gdyż jak większość
małych dziewczynek marzyłam o w pełni skompletowanym domku
dla lalek. Moje marzenie spełniło się częściowo, ponieważ
otrzymałam od Gwiazdora łazienkę i kuchnię dla lalek. Pomimo
tego, iż nie dostałam wszystkiego co chciałam, i tak się bardzo
cieszyłam. Każdy prezent sprawiał mi radość i staram się tak samo
wychowywać moje dzieci, aby cieszyły się ze wszystkich
otrzymanych prezentów, nawet tych małych, niekoniecznie
oczekiwanych
Sylwia Jaszkowska – mama Ignasia z Gr. II

Pamiętam

jak jednego roku marzyłam o lalce Barbi i walkmanie. Napisałam list do Świętego
Mikołaja, który przekazałam rodzicom. Pamiętam jak każdego dnia pytałam, czy już Mikołaj dostał
list. Bardzo czekałam już na Wigilię i prezenty. Kiedy nadszedł czas Świat faktycznie w paczce była
lalka Barbi i walkman, ale to zeszło na drugi plan. Najważniejsza stała się wizyta Mikołaja u Nas w
domu i zabawna sytuacja z chowaniem się mojego młodszego braciszka przed Nim. Gwiazdor nie
mógł znaleźć braciszka po pytaniu „Czy był grzeczny?” Szukaliśmy wszyscy go przez dłuższa
chwilę, a on schował się w szafie i wyszedł dopiero, jak Mikołaj poszedł do innych dzieci.
To wspominam najmilej.
Patrycja Puto - mama Olka z Gr. III

Rys. Olek Frelichowski Gr. V

Rys. Miliia Kostiuchenko Gr. V

8

POCZYTAJMY RAZEM

„List do babci i dziadka”

ma

i

którzy mieszkają bardzo daleko. Dlatego przed ich świętem
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LEGENDA:

- Marta

- tata

- babcia

- dziadek

Rys.: Ania S., Agata H., Konrad J., Julia N., Julia Ł., Ania R., Marcel P., Kacper B. - Gr. IV
9

Babcia Beata ma rude włosy jak wiewiórka.
Dziadek jest gruby, ma trochę duży brzuch i buduje dom.
Wiktoria Adamczak Gr. II
Mój dziadek czasem nosi okulary.
Moja babcia jest bardzo duża, jak czyta też zakłada okulary.
Bardzo kocham babcię i dziadka”
Michalina Kapłońska – Gr. II

Rys. Julia Ługowska Gr. IV

Moja babcia zawsze wygląda ładnie.
Dziadek Piotrek też zawsze jest ładny i bardzo kocha
babcię.
Antosia Krzemińska – Gr. II
Babcia Marysia ma okulary i jest pomarszczona.
Dziadek Sławek nie ma włosów – jest łysy.
Rys. Olek Frelichowski Gr. V

Kocham babcię i dziadka”
Adaś Korejba – Gr. II

Babcia Hania ma lokowane włosy, nosi okulary i
chodzi często w sukienkach.
Dziadek Adam ma już siwe włosy, nie nosi okularów,
chodzi w spodniach. Zawsze są pogodni i uśmiechnięci.
Bardzo ich kocham!
Ola Sobolak – Gr. III
Mam dwie babcie bardzo przeze mnie kochane: Elę i
Jolę.
Babcia Ela ma białe lokowane włosy, chodzi czasem w
spodniach, czasem w sukienkach.
Babcia Jola nie pamiętam jakie ma włosy ale zawsze
chodzi w sukienkach. Bardzo kocham obie babcie!
Gabrysia Wesołowska – Gr. III
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Rys. Zosia Rogalska Gr. II

Babcia Ilonka chodzi w okularach, ma pomarańczowe włosy i chodzi
najczęściej w spodniach.
Dziadek Marek ma szare włosy i nosi okulary. Bardzo kochamy
oboje!
Michał i Michalinka Stuczyńscy – Gr. III
Babcia Beata jest wysoka. Ma czarne, krótkie włosy. Lubi chodzić
w bluzce koloru fioletowego z szarymi kropeczkami. Babcia jest
kochana, bo kupuje mi po przedszkolu lizaka lub cukiereczki.
Dziadek Marek ma trochę gruby brzuszek. Jest wyższy od babci.
Ma krótkie włosy. Jest miły, lubi pomagać innym. Teraz pomaga
remontować domek Patrycji.
Julia Ługowska – Gr. IV

Rys. Lena Brzykcy Gr. V

Moja Babcia jest wysoka i chuda. Ma krótkie i jasne włosy. Lubi
gotować obiady. Są bardzo dobre. Najbardziej lubię jej zupę
pomidorową.
Mój dziadek pali papierosy. Na szczęście na dworzu.
Lubię z moim dziadkiem wychodzić na podwórko.
Miłosz Kaszewski – Gr. IV
Moja Babcia ma na imię Danusia. Jest średniego wzrostu. Chyba
ma brązowe oczy, włosy długie. Lubi oglądać telewizję. Gdy jest
ciepło chodzi na działkę. Tam podlewa warzywa, owoce i kwiaty.

Rys. Maja Zielińska Gr. IV

Dziadek Rysiu jest wyższy od babci. Prawie już nie ma włosów,
bo je goli. Często ze mną gra w grę planszową. Najczęściej
dziadek przegrywa, ale nie jest z tego powodu smutny.
Kacper Zieliński – Gr. IV

Babcia ma czerwone włosy, a kiedyś miała czarne.
Jest niska. Nosi kolczyki i okulary.
Kocham bardzo moją babcię.
Marcelina Wojciechowska – Gr. I
Mój dziadek jest duży, ma czarne włosy.
Lubi prasować i robić kolację.
Jest wesoły i rozśmiesza mnie. Kocham mojego dziadka.
Martyna Wysmolińska – Gr. I
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Rys. Adam Wudniak Gr. I

Moja babcia jest duża. Lubi pić kawę, oglądać filmy i gotuje
obiadki. Kocham moją babcię bardzo.
Martyna Wojtynowska – Gr. I
Moja babcia ma na imię Danka. Ma krótkie czerwone włosy.
Jest wesoła, lubi ze mną żartować i bawić się w berka. Gdy do
niej idę, smaży dla mnie pyszne naleśniki z nutellą. Babcia jest
krawcową i uszyła dla mnie poszewkę na kołdrę.
Dziadek Gienek jest trochę gruby i niski. Nie ma już prawie
włosów. W domu pilnuje pieska Pchełkę i króliczka. Z
dziadkiem często bawię się misiami.
Rys. Wiktoria Adamczak Gr. II

Julia Niewiadomska – Gr. IV

Mój Dziadek jest szczupły. Nosi okulary, bo słabo
widzi. Lubi się nam psocić.
Moja Babcia lubi gotować pyszną pomidorówkę
z makaronem.
Miłosz Wysmoliński – Gr. V

Rys. Łucja Witkowska Gr. V

A ja mam Babcię zwykłą, która nie nosi okularów i nie ma
laski.
Mój Dziadek nosi okulary i ma jeszcze brodę.
Marcel Kosowski Gr. V
Moja Babcia nosi okulary i umie piec ciasta i babeczki.
Dziadek wygląda tak, jakby był trochę starszy i dużo śpi.
Olek Frelichowski Gr. V

Moja Rys.
Babcia
okulary
do czytania. Jest miła.
Staś ma
Grzelak
Gr. III
Kiedy do niej przyjeżdżam, to gotuje mi kaszę
z mięsem. Bardzo lubię to danie.
Mój Dziadek ma wąsy i brodę.
Bartek Kuś – Gr. V
Rys. Aniela Kaszyńska Gr. III
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W moim

rodzinnym domu na wigilijnym stole było
dwanaście potraw, które symbolizowały ilość miesięcy w
roku. Najbardziej zapamiętałam smak takich potraw jak:
kluski z makiem, karp smażony, śledź w śmietanie, kapusta
z grochem, grzyby suszone, które dusiło się w śmietanie,
kompot z suszonych owoców. Cały dom był wypełniony
zapachem ciast, a zwłaszcza pierniczkami, które piekło się
już od początku Adwentu.

Rys. Maria Stosio Gr. II

Teraz wzbogacam wieczerzę takimi potrawami, jak: ryba w galarecie, barszcz i uszka z grzybami,
pierogi z grzybami, sałatka warzywna, makowiec, sernik i oczywiście kawa i herbata.
Najważniejsze miejsce na stole zajmuje opłatek, który kładło się na sianku złożonym pod obrusem.
Symbolizowano ono i symbolizuje miejsce narodzenia Pana Jezusa czyli w stajence.
Mariola Wojciechowska - Babcia Marceliny z Gr. I

Każdy ma ulubione smaki z dzieciństwa. Jako dziecko nie

Rys. Kacper Hordyński Gr. IV

przepadałam za wigilijnymi potrawami, choć trzeba było zjeść
wszystko, za to teraz je uwielbiam. Karp smażony, ryba po grecku,
obowiązkowo z dodatkiem kapusty czy też śledź w śmietanie to
dania, które sama przygotowuję na wigilijny stół. To do czego nadal
się nie przekonałam to kompot z suszonych owoców, a także nie
przepadam za przyprawami korzennymi, więc nie piekę
pierniczków. Niestety to co zauważam u swoich wnuków to to, że do
świątecznych smaków trzeba dorosnąć.
Babcia Michaliny Szatkowskiej z Gr. V

Święta Bożego Narodzenia, a w szczególności
Wigilia to niezwykłe wspomnienia z dzieciństwa. Kojarzą
się mi z niezapomnianymi smakami i zapachami. Pachnąca
lasem choinka i potrawy na wigilijnym stole są ciągle w
mojej pamięci. W moim domu rodzinnym w dniu Wigilii
od rana już była krzątanina w kuchni. Smażony karp miał
taki smak jakiego nie miał w ciągu całego roku. A śledzie
w oleju inaczej smakowały niż robione później w innym
czasie.

Rys. Konrad Jakubiak Gr. IV

Zupa grzybowa pachniała niesamowicie, a makiełki były mieszanką maku i przepysznych dodatków.
Były też śliwki suszone prażone w syropie oraz ryż z cynamonem. Są to smaki niezapomniane, które do
dziś przygotowuję. Biały obrus, sianko i puste nakrycie przy stole jest u mnie do dnia dzisiejszego.
Chcę, żeby moje dzieci i wnuki również miały takie wspomnienia.
Ela Szczepankiewicz - Babcia Julii Korejba z Gr. IV i Adasia Korejba z Gr. II
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Święta Bożego Narodzenia

kojarzą mi się z
barszczem z kluskami, zupą z owoców z kompotu i
makaronem własnej roboty. Zawsze na naszym stole królował
karp smażony, którego uwielbiał mój tata. W latach 80-tych
trzeba było za nim długo stać w kolejce. Moja mama zawsze
robiła filety z ryb, za którymi my z bratem przepadaliśmy.
Jedną z potraw były solone śledzie z beczki. Teraz ich nie robimy, bo nikt z młodych ich nie lubi.
Jedną z potraw na święta był makowiec z maku z własnego ogrodu, którego dziś nie można już siać.
Teraz na święta robimy trochę potraw z przepisów mojej mamy, a trochę dostosowaliśmy się do
smaków naszych dzieci i wnuków, które bardzo lubią pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ruskie czy
krokiety.
Małgorzata Pokora - Babcia Olka z Gr. I

Święta

pół wieku temu a dzisiaj ... hmm. Świąteczne
smaki mojego dzieciństwa oczywiście goszczą w moim domu
dzisiaj ... karp, pierogi z kapustą i grzybami, barszcz, sernik,
makowiec. To wszystko przygotowujemy na przyjazd dzieci i
wnucząt i chyba dobrze nam wychodzi, bo pałaszują ze
smakiem. Niby wszystko na stole to samo, co kiedyś, a jednak
... szynka jest ale nie taka jak kiedyś, przygotowywana była
przez wiele dni, moczona przez babcie i ciotki w jakichś
tajemnych solach w piwnicy.
Rys. Ania Sobolak Gr. IV

Cytrusy - pamiętam smak tej pomarańczy, podzielonej na pół miedzy mnie i siostrę, cudem kupionej
przed świętami, a do tego po dwa cukierki czekoladowe, świąteczny przydział. Niby to samo, ale było
tak jakoś bardziej świątecznie, nie mieliśmy takich dobroci na co dzień więc święta pachniały
wyjątkowo. Jednak to, co takie samo w tamtych świętach i tych dzisiejszych to radość ze spotkania
dziadków i wnucząt. Kiedyś moi dziadkowie na mnie czekali z niecierpliwością, dzisiaj ja czekam na
swoje wnuczęta ... w domu pachnącym świętami.
Renata - Babcia Kuby Szczepaniaka z Gr. IV

Na południu kraju, skąd pochodzę na święta przygotowywało się
trochę inne potrawy, niż tu, jak się przeprowadziłam. W moim rodzinnym domu
dominowały takie zupy jak: barszcz z uszkami, fasolowa, czy grzybowa. Pierogi
były zawsze robione z kapusty słodkiej, a nie kiszonej. Podstawą był też kompot
z suszu, czy groch z kapustą i suszem. Jeśli chodzi o dania rybne, to na stole
zawsze były ich 2 - 3 rodzaje, a tu one dominują. Tradycją było położenie na
obrus sianka zwiniętego w serwetkę. Na tej serwetce kładło się opłatek. Potem
na sianko z opłatkiem stawiało się ciepłe dania.
Jeśli opłatek przykleił się do naczynia, oznaczało to urodzaj danej rzeczy w nowym roku, np. fasoli.
Moje wspomnienia z dzieciństwa dotyczące świąt staram się co roku łączyć wraz ze wspomnieniami męża, który
mieszkał od zawsze w tym regionie. Łączenie naszych wspomnień i smaków sprawiło, że nasza rodzina nie
wyobraża sobie świąt bez potraw z któregoś z naszych regionów.

Babcia Dorota i Dziadek Janusz – dziadkowie Stanisława Bizoń z Gr. II
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Zadanie dla dziecka
Połącz rękawiczki w pary i pokoloruj.
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ŻYCZENIA Z OKAZJI
DNIA BABCI I DZIADKA
Babciom i Dziadkom
życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze,
dobrego zdrowia, wiele radości
oraz miłości i samych pogodnych dni

Rys. Aleksandra Sobolak Gr. III

88 NUMER GAZETKI ZREDAGOWAŁY PANIE:
Hanna Ciołek, Beata Galińska, Elżbieta Sergot (korekta)
wspólnie z Rodzicami, Dziadkami i Dziećmi
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