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DRODZY RODZICE!
W tym trudnym okresie pandemii,
pragniemy złożyć Państwu
oraz członkom Waszych rodzin,
najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia.
Zdrowia, szczęścia, radości, uśmiechu
na każdy dzień świąt. Sukcesów w sferze
zawodowej i prywatnej w nadchodzącym 2021 roku.

Zwyczaje i tradycje w różnych regionach Polski – nawiązanie
do przedszkolnego projektu „Z biegiem Wisły”
Święta Bożego Narodzenia słyną z cudownych dekoracji i niepowtarzalnej atmosfery. Kolacja wigilijna jest
tradycyjnie uważana za najbardziej uroczystą wieczerzę w całym roku. Nic więc dziwnego, że wszystkie
przygotowania do końca tego dnia muszą być dopięte na ostatni guzik. Niektóre ze świątecznych praktyk są
nam dobrze znane. W większości domów ubiera się przecież choinkę, dzieli się opłatkiem czy śpiewa kolędy. Różnice są dostrzegalne na poziomie poszczególnych regionów. Co jest w nich charakterystycznego?
Kujawy i Pomorze
Dawniej w tych regionach ogromną wagę przywiązywano do świątecznych
dekoracji. Nad stołem zazwyczaj wieszano sosnową gałązkę, a na niej orzechy i jabłka.
Miało to zapewnić pomyślność i dobrobyt w nadchodzącym roku. Dziś jej miejsce
zajęła choinka, na której spotkamy chlebowe ciastka w kształcie domowych zwierząt.
W środku domu ustawia się snopki zboża i rozsypuje się na podłodze słomę. Ten
zwyczaj wywodzi się z gospodarskich zabiegów o powodzenie w hodowli mlecznych krów.

Na Pomorzu kolacja rozpoczyna się wraz z ukazaniem się pierwszej gwiazdki
na niebie. Jako jedną z potraw wigilijnych serwuje się zupę rybną. Do uszek często
wkłada się pieniążek – kto go znajdzie na talerzu, ten będzie miał szczęście. Co
ciekawe, dzieciom ustawia się osobny stolik, zwany “ryczką”. I na koniec zwyczaj,
który szczególnie spodoba się paniom. Podczas wieczerzy gospodyni nie może
wstawać od stołu – o pełne talerze biesiadników tym razem dba pan domu.
Małopolska i Podkarpacie
W tych regionach w okresie świątecznym na pewno napotkamy kolędników
chodzących z tzw. turoniem (lub podhalańskim Capem). Częste są też herody –
amatorskie widowiska teatralne obrazujące historię biblijnej rzezi niewiniątek
i króla Heroda. Wśród wigilijnych potraw obowiązkowo serwuje się żurek
(Małopolska) lub barszcz grzybowy (Podkarpacie). Na południu często podaje
się opłatek posmarowany miodem. Ten obyczaj jest również znany na Śląsku –
tzw. radośnik tradycyjnie był zarezerwowany dla najmłodszych. Na Podkarpaciu
spotyka się niekiedy zwyczaj nakrywania do stołu dla dusz zmarłych przodków.
Wielkopolska
Tu prezenty przynosi Gwiazdor. Podobnie jak św. Mikołaj dzierży on w dłoni
rózgę i pyta dzieci o dobre uczynki. Jeśli ktoś nie był grzeczny, zamiast pięknego
prezentu otrzyma zgniłą “pyrę.” W samym Poznaniu krąży legenda o Mikołaju,
który zanim zostawi gwiazdkowe paczki, sprawdza stan czystości butów
domowników. Wśród świątecznych smakołyków w Wielkopolsce na pewno
natkniemy się na makiełki, czyli makaron podawany z masą makową.
Podhale
Ten region obfituje w pełne magii gesty i obyczaje. Są one wyjątkowym splotem
inspiracji kulturą ludową z religijnością. Część z nich ma nie tylko zapewnić
dostatek, ale też uchronić od negatywnych wydarzeń. I tak np. opasanie wigilijnego
stołu łańcuchem miało gwarantować, że żaden z biesiadników nie opuści w nowym
roku rodziny, a zwierzęta będą trzymać się zagrody. Podczas całej wieczerzy należy
pilnować swojej łyżki – jej upadek na podłogę miał zwiastować śmierć w rodzinie.
Sama liczba łyżek także miała znaczenie. Powinno ich być dokładnie tyle, ilu jest
biesiadników. Każda nadwyżka tego sztućca wróży rychłe narodziny i odwrotnie.
Górale wierzą też, że w Wigilię powracają dusze zmarłych przodków. W związku
z tym nie wolno np. się czesać ani używać ostrych akcesoriów, by nie “zranić” duszy.
Górny i Dolny Śląsk
Na Górnym Śląsku najbardziej popularną potrawą jest siemieniotka, czyli zupa
z nasion konopi. Poza nią na śląskiej Wigilii spotkamy też makówki, zupę
migdałową czy gołąbki postne. Jednak nie tylko to różni ten region od pozostałych
części Polski. Za prezenty pod choinką jest bowiem odpowiedzialne tu Dzieciątko,
a wieńce adwentowe towarzyszą domownikom aż do samych Świąt.

Według tradycji każda panna powinna w Wigilię o północy wyjść na zewnątrz
i nasłuchiwać, z której strony szczeka pies. Dlaczego? Otóż z tej właśnie strony
przybędzie narzeczony.
Z kolei Dolnoślązacy zajadają się kutią – potrawą z ugotowanej pszenicy z
dodatkiem maku, miodu, orzechów i suszonych owoców – kapustą z grochem
i barszczem z uszkami .Zgodnie z przekonaniem w wigilijny wieczór na stole może
znaleźć się tylko to, co pochodzi z lasu, pól, ogrodu, wody i sadu. Wciąż żywą
tradycją jest pozostawianie pustego miejsca przy stole i serwowanie 7, 9 lub 12
potraw. W ten wyjątkowy wieczór nie powinno się też niczego komuś pożyczać
(razem z daną rzeczą może uciec z naszego domu pomyślność) ani wieszać prania.
W XIX wieku na Śląsku zagościł obyczaj rozdawania prezentów po kolacji wigilijnej.

Podlasie
Ta część Polski słynie z “odtrąbywania adwentu na ligawkach”, których smutne
dźwięki słychać do samej Wigilii. Tego dnia koniecznie trzeba wstać wcześnie – aby
podołać licznym obowiązkom, ale i zapewnić sobie dobrą wróżbę ochoczego
wstawania przez cały rok. Do świątecznego stołu powinno się zasiadać według
wieku. Na Podlasiu ściśle przestrzega się kolejności spożywania potraw
wigilijnych, zawsze zaczynając od kutii. Do picia podobnie jak na Śląsku
podaje się kompot z suszu. Po skończonej wieczerzy nie sprząta się ze stołu,
żeby dusze zmarłych mogły się pożywić resztkami jedzenia.
Wraz z upływem czasu pojawiły się nowe zwyczaje, inne uległy zmianie lub
przetrwały w nielicznych domach. Wspólną częścią wigilijnego wieczoru w Polsce
jest niewątpliwie zwyczaj ubierania choinki i rozdawania prezentów. Na tę chwilę
najbardziej czekają oczywiście dzieci.

Projekty, w których nasze przedszkole bierze udział:
 „Lider Lokalnej Ekologii” – organizowany przez Komunalny
Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki
 „Kubusiowi Przyjaciele Przyrody”
 „Góra grosza”
 Zbiórka nakrętek oraz zużytych baterii
 „Z Biegiem Wisły” poznajemy różne regiony Polski
 „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” - projekt Biedronki
 Ogólnopolski program „AUTOCHODZIK. Gotowi do drogi”

„ Taki mały a podstępny, my się jednak nie boimy.
Przed wirusem nos i usta sprytnie dzisiaj zasłonimy!”
Warunki związane z epidemią koronawirusa bezustannie się zmieniają, a zalecenia, którymi
musimy się podporządkowywać ustawicznie są modyfikowane i dostosowywane do wzrostu lub
spadku liczby zachorowań. Jednakże pewne zasady nie ulegają zmianom. My, jako przedszkole
staramy się zapewnić bezpieczeństwo i utrzymać reżim sanitarny na najwyższym poziomie.
Dlatego trzymamy się zasad, które zapewniają nam ochronę podczas epidemii.
1. Wdrażamy personel i dzieci do częstego mycia rąk.
2. Przedszkole zapewnia środki antyseptyczne dla dzieci i ich rodziców, można je znaleźć przy
wejściach do przedszkola.
3. Utrzymujemy dystans społeczny między grupami. Staramy się nie mieszać dzieci
z różnych grup przedszkolnych. Dzieci są wpuszczane do przedszkola różnymi wejściami.
4. Odpowiednio przygotowany personel stara się wykluczyć możliwość przebywania
w placówce osoby potencjalnie zakażonej. Przy wejściu obowiązuje procedura mierzenia
temperatury.
5. Regularnie dezynfekowane są wszystkie powierzchnie oraz zabawki.
6. Sale oprócz gruntownego sprzątania i dezynfekowania są często wietrzone.
7. W salach nie znajdują się zabawki, których nie można codziennie poddać czynnościom
dezynfekującym.
8. Zarówno pracownicy jak i rodzice zobowiązani są do korzystania z wymaganych środków
ochrony, przede wszystkim tych, zasłaniających nos i usta (maseczki, przyłbice). Personel
ponadto często używa rękawiczek, a po przedszkolu przemieszcza się w zabezpieczającym
stroju.
Zaostrzone procedury postępowania obowiązują do odwołania i mają na celu bezpieczeństwo
naszych Przedszkolaków jak i ich rodzin. Oprócz przestrzegania najwyższych standardów oraz
wdrażania zasad sanitarnych, przedszkole dba o dostarczenie dzieciom atrakcyjnych form spędzania
czasu. Wciąż możliwe jest korzystanie z poszczególnych zajęć dodatkowych jak i niezwykle zajmujących zajęć dydaktycznych, które w czasie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia ucieszą każdego
Malucha.
Autor: Joanna Reszke

Co dzieci z naszego przedszkola wiedzą o Świętym Mikołaju
i świętach Bożego Narodzenia?

1. Kim jest święty Mikołaj, jak wygląda, co robi?
„Mikołaj zawsze nosi czerwony polar i brodę” Kamil gr. Pszczółki
„To ten, który rozmnaża prezenty” Wojtek gr. Żabki
„Jest gruby i biały” Emilka W. gr. Sowy
„Przynosi mandarynki” Borys gr. Kubusie
„Ja widziałam Mikołaja na żywo jak miałam 4 lata” Natalia gr. Kubusie (lat 5)
„Daje biednym ludziom cos bogatego i jak to sprzedają, to mają dużo pieniędzy” Bartek Cz. Gr. Wiewiórki

2. Gdzie mieszka?
„Mikołaj mieszka w domu z bratem” Kuba K. gr. Pszczółki
„Mieszka na parkingu (…) bo tam może zbudować sobie dom ze śrubek” Nikodem gr. Smerfy
„Daleko, koło sklepu” Magda gr. Smerfy
„Ja po prostu nie wiem gdzie on mieszka” Piotrek gr. Pszczółki
„Na południu północnym…” Nikodem P. gr. Sowy
„Tam u góry” Wiktor gr. Krasnoludki
„Na gwieździe polarnej” Antek gr. Wiewiórki

3. Kiedy św. Mikołaj zostawia prezenty i jak?
„Jak nie ma śniegu, to nie da prezentów” Zuzia gr. Rumianki
„Jak ktoś udekoruje swój dom” Hania gr. Żabki
„Robi się malutki i wchodzi przez dziurkę od klucza” Kamil gr. Kubusie

4. Czy ktoś pomaga mu w jego pracy?
„Tak, pomocniki” Filip gr. Krasnoludki
„Renifery i elfy” Adam E. gr. Żabki
„Elfy, bo są zielone i takie świąteczne” Kuba J. gr. Sowy

5. Dlaczego na stole wigilijnym znajduje się pusty talerz?
„Pusty talerz jest po to, żeby ktoś mógł wziąć sobie dokładkę” Hania gr. Rumianki

6. Czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole?
„Jedzenia” Julia Z. gr. Żabki
„Świeczek” Adam E. gr. Żabki
„Ryby (…) pierogi ruskie i z mięsem” Kasia gr. Kubusie
„Jajko gotowane” Kamil gr. Kubusie

Kolorowanka dla dzieci młodszych, ale i tych starszych też.

Rebusy dla tych większych. 
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