
Gdzie ten luty? 
Co się z tą pogodą stało? 
W zimie wcale nie jest biało... 
Gdzie ten luty, groźny, zły, 
który szczerzył mrozu kły, 
lecz, gdy humor dobry miał 
na saneczkach z górki gnał? 
 
I bałwanki lepił z nami, 
szyby zdobił nam kwiatami 
- miał pomysłów pełną głowę. 
 
Ale na szczęście 
- co najważniejsze - 
wciąż daje... ferie zimowe! 
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STYCZEŃ 2023 

Aktualnośći 

 16 stycznia w naszym przedszkolu odbył się BAL KARNAWAŁOWY. 
Przybyli na niego goście z odległych krain—spotkać można było Smo-
ki, Koty, Wróżki, Czarodziejów można było zatańczyć z pięknymi 
Księżniczkami i przystojnymi Książętami a także poczuć się bez-
piecznie wśród bajkowych Super Bohaterów. 

 18 stycznia dzieci będą uczestniczyć w warsztatach eksperymental-
nych „KOLOROWA KAPUSTA”, a 25 stycznia poznają tajniki progra-
mowania i robotyki. 

 Zapraszamy na Dzień Babci i Dziadka. Grupa V—20.01, w grupach I, 
II, III, i IV będzie w tym roku obchodzony w dniu 23 stycznia! Do-
kładne godziny możecie Państwo sprawdzić na stronie internetowej, 
na 4Parents oraz w szatni! 

 W styczniu odbędzie się koncert muzyczny „Telegram z fabryki śnie-
gu” z udziałem Puzona 

 Dostaliśmy możliwość przedłużenia naszej przygody na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Puszka zostanie z nami do 
20.01.23 

 Ferie zimowe w tym roku zaczynamy w naszym regionie od 13 lutego. 
Niestety cały czas cierpimy z powodu braku śniegu, dlatego proponu-
jemy zrobić własny! Podajemy przepis na str.2. I cały czas czekamy 
na ten PRAWDZIWY! 



 
 

Super ferie 
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PRZEPIS NA BEZPIECZNE  
i ZDROWE FERIE ZIMOWE 
 
Wrzuć do garnka rozsądku troszeczkę 
i już nie wejdziesz na zamarzniętą 
rzeczkę. 
 
Gdy wyobraźni trzy łyżki odliczysz 
ominiesz górki w pobliżu ulicy. 
 
Dodając kubek rozwagi i miodu, 
nie przypniesz sanek do samochodu. 
 
Wszystko przyprawisz szczyptą uwagi, 
nie rzucisz śnieżką w twarz kolegi. 
 
Wypij napoju dwie filiżanki, 
resztą poczęstuj wszystkie koleżanki. 
 
Przepis wspaniały, działa błyskawicznie, 
Bawiąc się świetnie zachowasz 
ZDROWIE I ŻYCIE.  

1 pianka do golenia 

8 paczek sody 
2 łyżki skrobi 
Kolejny prosty przepis. Niespecjalnie nadaje się do lepienia trwałych elemen-
tów, ale zabawa z nim to frajda. Po połączeniu wszystkich składników poleca-
my wstawić go na 20  min. do lodówki. Robi się zimny niczym prawdziwy śnieg. 
ŻYCZYMY SUPER ZABAWY! 

Przepis na sztuczny śnieg 

• Na sankach i nartach zjeżdżaj tylko na górkach 
położonych z daleka od jezdni, drzew i słupów. 

• Uważaj, aby na górce nie wjechać na inne dzieci. 

• Nie jedź na saneczkach przywiązanych do samo-
chodów. 

• Na łyżwach można jeździć tylko na specjalnie 
przygotowanym lodowisku. 

• Nie rzucaj w kolegów twardymi śnieżkami. 

• Nie rób ślizgawek na chodnikach, tamtędy cho-
dzą starsi. 

• Wychodząc na dwór zawsze ubieraj się odpo-
wiednio do pogody. 

• Nie siedź cały dzień przed telewizorem lub kom-
puterem, bo przecież ruch to zdrowie. 
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Dzieci z gr. II przypominają zasady zachowania w szatni: 

-W szatni nie biegamy, można tylko chodzić, bo można się przewrócić.  

- Można złamać nogę, głowę—dodaje Hania. 

- I można zdechnąć!—podsumowuje Maurycy. 

 

Z serii „Grunt to zdrowie”. Kuba: 

-Proszę Pani! A mama mi kupiła kropelki na zardzewiałe oczka. 

 

Cztery Pory Roku 

 - Jaka to pora roku? - pyta nauczycielka wskazując obrazek przedstawiający LATO 

 - Ciepłości—odpowiada Milena 

 

W grupie III Pani zarządza sprzątanie. Chłopcy jednak trochę się ociągają. Wobec tego Na-
uczycielka zaczyna odliczać do 10. 1, 2, 3… Przybiega Szymon: 

- Proszę Pani, a czemu Pani odlicza? 

- Żebyście szybciej sprzątali. 

- Czy można zostawić budowle? 

- Tak, można ich nie sprzątać. 

Szymon biegnie na dywan i krzyczy: 

- Chłopaki, zyskałem dla nas trochę czasu! 

Pani: 

- 6, 7… 

- A jednak się nie udało! - kwituje chłopiec. 

 

Maja:  

- Poszliśmy na cmentarz i mieliśmy święconki. A później je tata podpalał. 

 

-Jest już ciemno. Wiem czemu! - mówi Marcelina. 

-Czemu?- 

-Bo w piątek przewracali zegary—żeby mieć dodatkową godzinę! 

-Ale po co? 

-Żeby spać! 

- A kto to robi? 

- Jakiś pan! 
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Gumowe Ucho nadaje! 


