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ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI

Świąteczne Pierniczki przygotował Olek Pokora z Gr. II
z siostrą Mają z Gr. IV i mamą Pauliną

Składniki:
30 dkg mąki żytniej lub pszennej
3/4 szklanki płynnego miodu
50 g miękkiego masła
jajko
łyżeczka sody oczyszczonej
sól
łyżeczka przyprawy do piernika
łyżka powideł śliwkowych

Przygotowanie:
1. Mąkę wymieszaj z przyprawą do piernika i sodą.
2. Wysyp na stolnicę, dodaj masło, powidła, miód, jajko i wszystko
posiekaj nożem.
3. Dokładnie wyrób ciasto, rozwałkuj je.
4. Wykrawaj pierniczki lub powierz to zadanie dziecku.
5. Piecz w 180°C przez ok. 20 minut (uważaj, by nie spiec ich zbyt
mocno).
6. Gdy ostygną, włóż do puszki i trzymaj w niej, aż będą miękkie.
7. Pierniczki możecie wspólnie z dzieckiem ozdobić lukrem (woda z
cukrem pudrem) i suszonymi owocami. Będzie to pomysł na świetną,
wspólną zabawę.
Aleksandra Piątkowska - mama Marysi Stosio z Gr. III
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BABECZKI RENIFERY
Składniki:
250g mąki tortowej
150g masła
100 g cukru pudru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
3 jajka
Rys. Ola Sobolak Gr. IV
aromat pomarańczowy
100ml mleka
szczypta soli
600 ml śmietany kremówki
Rys. Patrycja Lewandowska
250g serka mascarpone
Gr. IV
3 łyżki cukru pudru
1 opakowanie cukru waniliowego

Rys. Anielka Kaszańska Gr. IV

Przygotowanie:
1. Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia, dodać szczyptę soli.
2. Masło utrzeć z cukrem na gładką masę za pomocą miksera, dodawać po
jednym jajku ciągle ucierając.
3. Dolać mleko i aromat. Wymieszać. Wszystkie suche
i mokre składniki wymieszać za pomocą łyżki.
4. Ciasto przełożyć do gotowych foremek i piec w temp. 180 stopniu
przez około 20 minut.
5. Sprawdzić patyczkiem czy ciasto jest upieczone. Jeśli patyczek będzie
suchy, można wyjmować muffinki z piekarnika i odstawić do
wystudzenia.
6. Przygotować masę z serka mascarpone i śmietanki.
7. Schłodzoną śmietanę ubić na sztywno, pod koniec dodając cukier i
cukier waniliowy, ubijając jeszcze przez 2 minuty, dodać serek
mascarpone i całość dokładnie wymieszaj łyżką.
8. Ostudzone babeczki wyłożyć masą i ozdobić według uznania przy
pomocy kolorowych cukierków, kawałków czekolady lub innych
ulubionych składników.
Katarzyna Leszczyńska- mama Oliwiera z Gr. I

4

ŚWIĄTECZNY DAKŁAS
Składniki na 2 bezy:
6 dużych białek
szczypta soli
300g cukru
2 łyżki cukru demerara (cukier trzcinowy)
1 łyżeczka soku z cytryny
Rys. Marysia Stosio Gr. III

Przygotowanie:
1. Dużą blaszkę wysmarować tłuszczem, wyłożyć papierem do pieczenia
narysować dwa okręgi o średnicy 23cm
2. Wykonanie: w misie miksera ubić białka ze szczyptą soli na sztywną
pianę, dodać cukier plus dwie łyżki demerara, stopniowo łyżka po
łyżce cały czas ubijając do powstania sztywnej piany. Dodać sok z
cytryny i zmiksować.
3. Masę wyłożyć na okręgi z papieru i wyrównać.
4. Wstawić do nagrzanego piekarnika na termoobieg 180 stopni, po 5
minutach zmniejszyć temperaturę do 140 stopni i piec przez 90 minut.

Rys. Emilka Wnukiewicz Gr. I

Składniki na krem:
250g serka mascarpone
300ml śmietanki kremówki 30%
1 łyżka cukru pudru
150g masy kajmakowej z puszki
½ szklanki orzechów włoskich posiekanych
10 daktyli posiekanych
(serek i śmietanka powinny być schłodzone)

Przygotowanie:
1. Mascarpone wymieszać z masą kajmakową na gładką masę, śmietankę
kremówkę ubić na sztywno dodając pod koniec ubijania cukier puder.
2. Wymieszać do masy z mascarpone, delikatnie mieszając szpatułką,
dodać bakalie i wymieszać.
3. Krem wyłożyć pomiędzy dwie bezy i udekorować. Można posypać
cukrem pudrem, orzechami lub bakaliami.
Agata Kułakowska- mama Leonarda z Gr. IV
Rys. Michał Kuś Gr. III

5

„Biały puch”
Nie wiedziały białe

, gdy padały rankiem.

Że na ziemi będą wkrótce, wesołym
Nie wiedziało
Że za

małe, gdy spokojnie spało.
wszystkie drzewa, śniegiem zasypało.

,że będą kulkami.

Nie wiedziały

A z nich biały

z czarnymi oczami.

Śmieją się wokoło

A myśli:

.

duże, małe.

:

„Ja też nie wiedziałem!”

Rysunki wykonały dzieci z Gr. III: Marysia Stosio, Michał Kuś, Krzyś Marczak,
Maria Muñoz Trejo, Michalina Kapłońska, Jakub Idziński

6

„Najpiękniejsza bajka z dzieciństwa”
Wieczorynki to za moich czasów dzieciństwa były
piękne, na które się czekało cały dzień. Były z
morałem śmieszne i bez agresji. Wybrać ulubioną
jest ciężko, może Reksio, miś Uszatek, miś
Koralgol, Bolek i Lolek to była tą ulubioną bajką.
Bolek wyższy, Lolek mniejszy później doszła
Tola. W każdym odcinku towarzyszyły im różne Rys. Michalina Stuczyńska Gr. IV
przygody, z których zawsze się udaje wyjaśnić
gładko. Później przyszedł czas na pszczółkę Maję,
całą rodziną czekało się w niedzielę by oglądać.
Gucio był trochę leniwy, za to Maja zawsze żywa
wesoła pomagała swoim przyjaciołom. Była zła
Rys. Maja Wawrzyniak Gr. IV
Tekla pajęczyca, która łapała wszystkich w swoją
sieć.
Ewa Burak- babcia Laury Urbańskiej z Gr. II
To były piękne lata siedemdziesiąte.

Rys. Michał Wudniak Gr. II

Rys. Hania Brocka Gr. IV

Rys. Natalia Pieszak Gr. II

Chyba każdy darzy sympatią jakąś bajkę. Moją ulubioną baśnią
z dzieciństwa jest książka Janiny Porazińskiej pt. „O dwunastu braciach”,
która opowiada o złej macosze, jej córce oraz dobrej i przyjaznej sierotce.
Wygoniona sierotka w środku zimy do lasu po fiołki, poziomki i złoto,
posłusznie idzie, a tam zamiast zamarznąć, otrzymuje nieoczekiwaną
pomoc- dwunastu braci. Historia jest bardzo pouczająca- grzeczność
i dobroć zostają nagrodzone, a lenistwo i złe zachowanie spotyka
zasłużona kara. Chętnie sięgam po tę książkę i czytam ją moim wnukom.
Justyna Golenia- babcia Antosi Szudy z Gr. V
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W czasach, gdy byłam dzieckiem nie mieliśmy telewizora, więc nie
oglądałam bajek w telewizji. Miałam natomiast kilka książek z bajkami.
Moją ulubioną książką były "Przygody Koziołka Matołka". Miała ona
kolorowe obrazki, które ilustrowały przypadki wesołego koziołka. Historie,
które przydarzały się mu były szalone i pobudzały moją wyobraźnię.
Główny bohater, mimo, że jest tchórzliwy i często ucieka przed różnymi
niebezpieczeństwami, kiedy trzeba potrafi być sprytny, mądry i przebiegły.
Koziołek Matołek w swoich przygodach popada w liczne tarapaty na lądzie,
morzu, w dalekich i egzotycznych krajach. Jest uparty i wytrwały, a brak
powodzenia go nie zniechęca. Po wielu trudach udaje mu się odnaleźć
Pacanowo. Historia ta może być ciekawa również obecnie.
Elżbieta Lewandowska- babcia Patrycji Lewandowskiej z Gr. IV

Bardzo dobrze wspominam baśń o żołnierzu,
krzesiwie i trzech psach na podstawie baśni Hansa
Christiana Andersena „Krzesiwo”. Bohaterem jest
biedny żołnierz, który po drodze spotkał staruszkę,
która poprosiła go, aby przyniósł jej krzesiwo
z jaskini. W każdej jaskini były ukryte skarby,
których pilnują trzy psy. Żołnierz napakował do
kieszeni i do torby pełno złota, wziął też krzesiwo,
o które prosiła go staruszka. Zrozumiał też, że to
nie była zwykła staruszka, tylko zła czarownica.
A potem wrócił do domu i żył długo i szczęśliwie.
Dorota- babcia Konrada Łukasik z Gr. III

Rys. Hania Brocka Gr. IV

Rys. Martyna Wysmolińska Gr. II

Gdy byłem mały nie w każdym domu był telewizor, ale
były za to papierowe książki. Mama, co wieczór czytała
mi bajki do snu. Najbardziej lubiłem książkę pt.
„Czerwony kapturek”. Była to moja ulubiona książka,
ponieważ za każdym razem kończyła się inaczej. Gdy
już się nauczyłem czytać, okazało się, że mama zawsze
przynosiła tą samą bajkę, ale prawie nigdy jej nie
czytała- tylko układała swoją wersję zdarzeń. Do dziś
pamiętam te przeróżne przygody!
Bogdan Fiedler- dziadek Oliwiera Leszczyńskiego z Gr. I
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Zima
Pada śnieg.
Biegniemy na górkę,
Zjeżdżamy na sankach,
Rzucamy śnieżkami,
Lepimy bałwanka.
Podświetlamy domy,
Okna ozdabiamy,
A na drzwi
Świąteczny wieniec wieszamy.
Pieczemy pierniki,
Pierogi lepimy,
Ozdoby wycinamy
I choinkę ozdabiamy.

Rys. Oskar Balzer Gr. V

Zima biała
Kiedy przyszła zima,
Śnieg pada wszędzie.
Ulepimy bałwana,
Wesoło nam będzie.

W wigilijny wieczór
Z rodziną przysmaki zjadamy.
Składamy życzenia.
Na Mikołaja czekamy.

Z górki na saneczkach
Także mknąć będziemy.
I na nartach jeździć
Po bielutkiej ziemi.

Dzieci z Gr. V

Zimo, zimo biała
Bardzo cię lubimy.
Nie oszczędzaj śniegu,
Bo się wtedy cieszymy.
Rys. Weronika Rutkiewicz

Dzieci z Gr. II z p. Izą

Gr. V
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Zimowe zabawy
Gdy mróz na dworze,
gdy śnieżek pada,
to zima swe przyjście zapowiada.
Z białego i zimnego śniegu
robimy kuleczki,
potem nimi rzucamy
– to zabawa w śnieżki.
A gdy bardzo dużo śniegu
jest na dworze,
idziemy na saneczki.
Wesoło zjeżdżamy z góreczki.
Jeszcze ulepimy bałwana,
będzie nas witał każdego rana.
Pani Hania z dziećmi z Gr. I

Rys. Adam Wudniak Gr. V

Idzie do nas zima
Wielkimi krokami,
A za nią na sankach
Misie z bałwankami.

Rys. Nadia Grzonkowska Gr. V

Zima
Wokół sypie śnieżek biały.
Dzieci sanki powyjmowały.
Będą z górki zjeżdżać sobie
I bałwanki ze śniegu lepić.
Marzną uszy, nosy, ręce,
A dzieci chcą zimy więcej i więcej.
Chcą na nartach zjeżdżać też,
Rzucać w siebie kulkami niczym
śnieżny deszcz.
Ślizgać się też na ślizgawkach.
Wirować na łyżwach na lodu
taflach.
Zimo zostań proszę z nami,
Chcemy się nacieszyć Twoimi
urokami.
Dzieci z Gr. IV z p. Mariolą

Śnieg za oknem mocno sypie,
Robi się zimowy koc,
I gwiazdki na niebie migocą,
W tę piękną, zimową noc.
Rys. Zofia Rogalska Gr. III

Dzieci z Gr. III z p. Agnieszką
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Jak dzieci będą bawiły się zimą? Nadaj imiona dzieciom.
Pokoloruj.

11

Chcę być żołnierzem- bo lubię żołnierzy
i policjantów. Żołnierze ratują życie,
a policjanci gonią złodziei
i piratów drogowych.
Adam Wudniak Gr. V

Chciałbym być nurkiem, bo dzięki
nurkowaniu można znaleźć różne
skarby.
Michał Kuś Gr. III

Rys. Mikołaj Frelichowski Gr. III
Michał Kuś Gr. III

Ja chcę być spaidermenem- bo wspina się
na budynki, ratuje ludzi i ma sieć.
Olek Betański Gr. V

Przebiorę się za motylka, bo on ma
kolorowe skrzydła i potrafi latać.

Rys. Konrad Łukasik Gr. III

Michalina Papke Gr. I

Ja chciałabym być chomikiem, bo lubię
chomiki. Zuzia Piechowska Gr. IV
Chcę być królową biedronek, bo jest bardzo
piękna.
Laura Urbańska Gr. II
Chcę być strażakiem, bo ma
gaśnicę, którą gasi pożar.
Tymak Szliep Gr. II

Rys. Laura Urbańska Gr. II
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Chcę być królową , bo lubię rządzić.
Hania Brocka Gr. IV

Ja będę księżniczką, bo ma złote,
piękne lustro.
Ada Gryczka- Kurlapska Gr. II

Chciałbym być ninją, bo ma
Rys. Michalina Pyrzyńska Gr. V
ciekawy
strój i jest wysportowany.
Adrian Wnukiewicz Gr. III

Chciałabym być wróżką zębuszką,
bo ona lata i zostawia pod poduszką
pieniążki.
Laura Iwanowska Gr. III

Chciałabym przebrać się za wróżkę.
Ona potrafi czarować.
Emilka Wnukiewicz Gr. I
Rys. Laura Iwanowska Gr. III

Chcę być Kubusiem Puchatkiem,
bo ładnie wygląda.
Lena Jałocha Gr. II

Ja chcę być smokiem, bo jest
duży i zieje ogniem.
Michał Wudniak Gr. II

Ja chcę przebrać się za grzybka.
Miałabym kapelusz w kolorze
brązowym. Mój brat był tak
ubrany i mi się bardzo podobało.

Rys. Weronika Rutkiewicz Gr. V

Chcę być bokserem, mieć ubrane
rękawice. Lubię bardzo boks.
Marcel Balzer Gr. IV

Adela Mańkowska Gr. I
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,,Czerwony Kapturek” to ulubiona książka
mojego dziecka. Często wybierana do czytania
przed snem. Opowiada o dziewczynce
w czerwonym kapturku, która wybrała się
z koszykiem pełnym smakołyków do chorej
babci. Mimo ostrzeżeń mamy przed
nieznajomymi, dziewczynka rozmawiała z
napotkanym złym wilkiem. Opowiedziała mu
gdzie mieszka babcia. Przebiegły wilk pobiegł
do babci i ją zjadł.

Rys. Amelia Woźniakowska Gr. V

Czerwony kapturek wchodząc do domu babci nie zorientował się, że w łóżku
leży wilk w jej przebraniu. Gdy dziewczynka to dostrzegła, było już za późno.
Wilk połknął Czerwonego Kapturka.
Na szczęście obok domu przechodził gajowy i uratował babcie i wnuczkę.
Bajka mówi więc o tym, że należy słuchać dorosłych, gdyż jeśli czegoś nam
zabraniają, to wiedzą, dlaczego to robią.
Patrycja Kujszczyk – mama Leny Jałochy z Gr. II

Rys. Anastazja Piotrowska
Gr. V

Jedną z ulubionych książek mojego synka jest seria
o przygodach Kici Koci. Uwielbiamy je czytać
wspólnie, nie tylko przed snem. Myślę, że
fenomenem tej bajki jest nawiązywanie do wydarzeń
z życia codziennego i utożsamianie się
z przeżywanymi przez Kicię Kocię przygodami. Cała
seria o Kici Koci porusza sprawy bliskie każdemu
dziecku, pokazując przy tym słuszne zachowania.

Książeczki bawią i uczą. Wraz z Kicią Kocią idziemy do lekarza, dentysty, na
basen, poznajemy lotnisko, dworzec kolejowy oraz pracę policjanta czy strażaka.
Uczymy się także jak zachowywać się na przykład w sklepie, na placu zabaw
i w czasie burzy. To wszystko sprawia, ze razem z Szymkiem chętnie i często
wracamy do przygód rezolutnej kotki.
Katarzyna Lachowicz-Kosek- mama Szymona Koska z Gr. I
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Ulubiona książka mojego syna zależy od danego tygodnia, ponieważ dosyć
często upodobania co do książek się u niego zmieniają. Jak miał 3 latka,
chciał, aby czytać mu codziennie wierszyki Tuwima, każdego tygodnia inny
wierszyk był tym ulubionym. Potem przyszedł czas na serię książeczek
„ Mr. Men i Mała Miss”, przeplatane z „Kicią Kocią”. Obecnie ulubioną
książką jest „Nauka. Duża książka dla małych dzieci" Kathleen Weidner
Zoehfeld. Dlaczego właśnie ta? Ignaś marzy o tym, aby w przyszłości zostać
naukowcem, a dokładniej oceanografem. Kocha wodę i interesują go
wszystkie zwierzęta, które w niej żyją, stąd też na drugim miejscu jest książka
"Zwierzęta wodne" Natalii Cybulskiej. Obie książki zostały już przeczytane
wielokrotnie i zastanawiam się jaka książka będzie następna.
Sylwia Jaszkowska- mama Ignacego z Gr. III

Rys. Ola Sobolak Gr. IV

Moja starsza - 7letnia - córka nie ma
jednej ulubionej książki. Zmieniały się
one z biegiem czasu jak dawałam jej
kolejne zgodnie z możliwościami
poznawczymi dziecka. Ale pamiętam
jedną, którą naprawdę długo
uwielbiała. To książka z wierszykami
o zwierzętach mieszkających w jednej
zagrodzie, ich gospodarzu, ich
wspólnej pracy i wspólnych
przygodach, czasem samowolnych

wyprawach zwierząt do pobliskiego lasu. W książce jest wiele kolorowych
ilustracji, przyciągających wzrok dziecka. Ilustracje oczywiście zgodne są
z treścią wierszyków, często przedstawiają zmieniające się pory roku.
Czytałam ją z niekłamaną przyjemnością.
Młodsze dziecko na razie gustuje w książce o owocach, pewnie dlatego,
że lubi owoce.
Anna Heinowska- mama Karoliny z Gr. I
Ulubioną książką Tymona jest "Kubuś Puchatek i Przyjaciele - opowieść
filmowa". Opowiada o tym jak Puchatek i jego przyjaciele próbują pomóc
Kłapouchemu odnaleźć jego ogon. Bajka wprowadza w dobry nastrój, napisana
jest prostym zrozumiałym językiem, ale co najważniejsze niesie ze sobą morał
- uczy pomagania innym i pokazuje jak dobrze jest mieć przyjaciół. Tymek
uwielbia ją za to, że jest zabawna a ja za to, że uczy dziecka ważnych wartości.
"Kubuś" to wspaniała przygoda zarówno dla młodego człowieka, jak i dla
dorosłego.
Aleksandra Lewicka- mama Tymona Lewickiego z Gr. IV
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Książką, którą Michał lubi najbardziej
i niezmiennie - od kiedy skończył rok,
jest kilkustronicowa, pięknie wydana
i kolorowa książeczka ,,Noisy jungle”.
Każda strona tej książeczki poświęcona
jest innemu zwierzęciu: tygrysowi,
słoniowi, papudze, żabie i gorylowi.
Krótko opisane są w niej ciekawostki
dotyczące każdego ze zwierząt, ich
przyzwyczajenia, sposób odżywiania,
cechy charakterystyczne.

Rys. Emilka Tietz Gr. IV

Wizerunki zwierząt są niezwykle atrakcyjne w dotyku – mają elementy futrzane,
imitują skórę, pióra, co bardzo przemawia do wyobraźni dziecka.
Najciekawsze jest jednak to, że po naciśnięciu odpowiedniego miejsca np.
futerka albo piór, zwierzątka wydają dźwięki. Michał jest za każdym razem tak
zachwycony, gdy w jego pokoju rozlegają się odgłosy dżungli, jakby słyszał je po raz
pierwszy. I chyba właśnie dla tych dźwięków, do tej prostej książeczki wciąż wraca.
Po okresach wielkiej miłości do różnych innych książek, jak choćby o dinozaurach
albo serii o Muminkach czy Kici Koci, zawsze powraca ,,Noisy jungle”.
Bożena Marszelska- mama Michała Wudniaka z Gr. II

Rys. Nadia Grzonkowska Gr. V

Ulubioną bajką naszego syna jest "Mikołajek". To historia o chłopcu, który jest nieco
starszy od naszych przedszkolaków, bo chodzi już do szkoły podstawowej. Mikołajek,
to niezły urwis, który bardzo często wraz ze swoimi kolegami wpada w tarapaty. Jego
przygody wielokrotnie doprowadzały nas do bólu brzucha ze śmiechu. Jego rodzice są
odzwierciedleniem chyba większości z nas. Ich historie opisywane są z dużą dawką
humoru. Pomimo dowcipnego zabarwienia, książka uczy empatii, pokazuje, czym jest
przyjaźń oraz jak można pozytywnie spojrzeć na świat i wybrnąć z - wydawałoby się nieciekawych sytuacji. W sekrecie tylko się przyznam, że niektóre słowa zawarte
w książeczce pomijam lub zamieniam, bo uważam, że nie wszystkie są stosowne dla
5-latka. Ale mimo wszystko bajkę polecam, szczególnie, gdy mam przed oczami
śmiejącego się w głos na dźwięk czytanej lektury własnego urwisa.
Monika Wudniak- mama Adasia z Gr. V
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Rys. Nadia Hordyńska Gr. II

Rodzicom, Dzieciom oraz naszym sympatykom życzymy
Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności, my życzymy Wam radości,
aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było.
Dyrektor, Pracownicy i Dzieci z Przedszkola nr 16

Rys. Natalia Pieszak Gr. II

92 NUMER GAZETKI ZREDAGOWAŁY PANIE:
Beata Galińska, Izabela Piekara, Elżbieta Sergot (korekta)
wspólnie z Rodzicami, Dziadkami i Dziećmi

17

