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„Dzieci to jest nasz skarb, przez
który jak nam się zdaje, możemy
sobie najprędzej niebo wyjednać”.

Bł. Edmund Bojanowski
Wszystkim Rodzicom i dzieciom życzymy,
aby zbliżające się święta były wypełnione
wiarą, nadzieją i miłością.
Niech będzie to czas wypoczynku
i radości z narodzin Dzieciątka Jezus.
Dyrekcja
i pracownicy „Ochronki”

Ciemnej nocy, gdy z chmury sypał gęsty śnieg,
na gałęziach choinki siedziały zmarznięte wróble. Tymczasem
z
nieba
na
ziemię
wędrował
Aniołek...
W jednej ręce niósł złoty dzwoneczek, a w drugiej małą
latarenkę.
– Hop, hop – przeskakiwał Aniołek ze śniegowego płatka na
płatek i podzwaniał dzwonkiem, aż doszedł do ziemi i usiadł na
płocie. A koło płotu przechadzał się szarobury Kocur.
– Co tu robisz? I czemu tak głośno dzwonisz? – spytał.
– Nie wiesz? Przypominam wszystkim, że niedługo Boże
Narodzenie – odpowiedział Aniołek. I zawołał anielskim
głosikiem:
– Święta, nadchodzą święta!
– A po co komu te święta? – mruknął Kot. – Komu są potrzebne?
– Jak to? – zadziwił się Aniołek. – Wszyscy o nich pamiętają, bo
wszystkim są potrzebne! – i znów zadzwonił złotym dzwonkiem.
– Wszystkim? To znaczy komu? – dopytywał się Kocur.
Aniołek, słuchając Kota, śmiał się tak, że aż spadł z płotu.
Otrzepując skrzydła, mówił:
– Święta potrzebne są choinkom, żeby mogły przystroić się
w kolorowe ozdoby, potrzebne są też gwiazdom, żeby mogły
urosnąć na czubkach choinek.

– Miau... i jeszcze komu?
– Mamie – mówił Aniołek do kociego ucha. – By założyła piękną
sukienkę, i tacie, który pokaże, jaki jest silny, gdy przyniesie
największą choinkę.
– I komu jeszcze? – pytał Kot.
– I dzieciom, by pod choinką znalazły kolorowe prezenty.

POLICZ I WPISZ WYNIKI
W PUSTE MIEJSCA

– I jeszcze komu? – pomrukiwał Kot. – Powiedz, po co są te
święta?
– Po to – szepnął Aniołek – by wszyscy mogli spróbować, jak
smakuje biały opłatek.
– A czy święta potrzebne są kotom?
– Ach, kotom... – westchnął Aniołek. – Potrzebne są, by mogły
dzieciom na dobranoc mruczeć kolędy.
Śnieg przestał sypać, mrugały gwiazdki, Aniołek śpiewał kolędę,
a Kot pomrukiwał:
– Już wiem, komu potrzebne jest Boże Narodzenie. Wszystkim,
nawet kotom.
– Ćwir, ćwir – dziwiły się wróbelki. – Jeśli wszystkim, to i nam,
ćwir, ćwir.

źródło: https://mamotoja.pl/boze-narodzenie-bajka-dla-dzieci,twoje-dziecko-archiwumartykul,5714,r1p1.html

źródło: https://www.printablee.com/post_christmas-printables-and-preschoolworksheets_55231/

WYTNIJ I UŁÓŻ PUZZLE

BAJKA LOGOPEDYCZNA
„BOŻE NARODZENIE”
OPRAC. MARIA RYBACKA
Zbliża się Boże Narodzenie. Pada śnieg (dotykamy
czubkiem języka różnych miejsc na podniebieniu). Jest
zimno, bardzo zimno (wypowiadamy:

br…,

brrr…). Tata

z bratem idą na targ po choinkę (czubkiem języka dotykamy
górnych zębów potem dolnych). Wybierają bardzo wysokie
drzewko (językiem próbujemy dotknąć nosa). W tym czasie
mama z siostrą i babcią przygotowują świąteczne potrawy.
Spieszą się, by zdążyć przed pierwszą gwiazdką (wykonujemy
okrężne ruchy językiem w prawo potem w lewo). Z kuchni
dochodzą przeróżne zapachy. Tata zagląda do garnków
(wciągamy powietrze nosem, wypuszczamy ustami). Mama
i babcia lepią pierogi (wargę górną nakładamy na dolną
i

odwrotnie), potem przyrządzą karpia (układamy

usta

w ryjek). Będą też kluski z makiem (wykonujemy szybkie
naprzemienne ruchy językiem w prawo i w lewo). Wszystko
jest przepyszne! (oblizujemy usta ruchem okrężnym). Za
chwilę wszyscy złożą sobie życzenia (przesyłamy buziaczki)
i podzielą się opłatkiem. Najmłodsze dzieci czekają na Mikołaja
(powtarzamy: ho, ho, ho!). Wyglądają przez okno (otwieramy
szeroko buzię) i wypatrują zaprzęgu św. Mikołaja (kląskamy
językiem).
źródło: http://www.ppppslesin.pl/images/ArtykulBajkiLogOpow.pdf
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źródło: https://mamotoja.pl/choinki-kolorowanki-na-swieta-z-choinkami,kolorowankiartykul,10531,r1p1.html
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POŁĄCZ KROPKI (1-26) I POKOLORUJ

źródło: https://www.bigactivities.com/ctd/winter/mittens/mittens.php

ZNAJDŹ DROGĘ PRZEZ LABIRYNT

źródło: https://museprintables.com/download/maze/snowman/

WYTNIJ OBRAZKI I ROZWIĄŻ SUDOKU

ROZWIĄŻ ZAGADKI. POŁĄCZ JE Z OBRAZKAMI.
W centralnym miejscu stołu leży,
Między siankiem
i stosem talerzy.
Wśród karpia, stroika i mazurka,
nim się dzielą tata,
mama i córka.

W święta grudniowe,
gdy do Wigilii
już wszystko gotowe,
wisi kolorowa,
okrągła i szklana,
od choinkowych lampek
rozgrzana.
Długim sznurem
choinkę oplatają
i ją pięknie oświetlają!

Gałązki zielone
igiełkami usiane
ma to drzewko
świąteczne,
przez dzieci kochane.
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