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„Dziewięć bałwanków” Anna Łada-Grodzicka

Ten pierwszy bałwanek ma brzuszek pękaty.
I pasek szeroki, co dostał od taty.
Ten drugi bałwanek garnek ma na głowie.
Czy mu w nim nie ciężko?
Kto na to odpowie. 

Ten trzeci bałwanek też bielutki cały.
W ręku gałąź trzyma, co mu dzieci dały.
A czwarty bałwanek w dużym kapeluszu.
Chyba nic nie słyszy, no bo nie ma uszu.

A piąty bałwanek dużą miotłę trzyma.
I chce, żeby długo była mroźna zima.
A szósty bałwanek, zupełnie malutki.
Szepce cichuteńko: „Chcę mieć własne butki”.

A siódmy bałwanek, jakby większy nieco.
Woła: „Patrzcie w górę, płatki śniegu lecą”.
A ósmy bałwanek ma kilka wąsików,
kapelusz na głowie i osiem guzików.

Bałwanek dziewiąty to wielka chudzina.
Ale głośno krzyczy:
„Niech mróz długo trzyma!”

styczeń 2021r.

https://krokdozdrowia.com/jak-pozbyc-sie-stechlego-zapachu-z-ubran-poznaj-kilka-cennych-porad/


HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚC NA STYCZEŃ 2021

21 – 22.01 – DZIEŃ BABACI I DZIADKA ( BEZ UDZIAŁU GOŚCI )

   

29.01 – WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

 



„Dlaczego pada śnieg”

Autor:Bożena Forma

Spogląda Miś w okno, a na dworze wirują płatki śniegu lekko spadając na ziemię.   
Za Misiem staje mamusia.
- Pięknie prawda?
- Przecież z chmurek zawsze padał deszcz- dziwi się Miś.
Mamusia się uśmiecha:
- Kiedy na dworze jest ciepło pada deszcz. Teraz nastała zima. Popatrz, po niebie 
płyną chmury, w których znajdują się tysiące kropelek wody. W górze jest bardzo 
zimno dlatego małe kropelki zamieniają się w kryształki lodowe. Są one bardzo, 
bardzo malutkie i delikatne. Kiedy połączą się ze sobą nie są już takie lekkie, żeby 
unosić się w powietrzu. Zamieniają się w płatki śniegu o różnych pięknych wzorach   
i spadają na ziemię. Mówimy wtedy, że pada śnieg.
- Chciałbym dotknąć takiej gwiazdki - wzdycha Miś.
- Zatem chodźmy na spacer- po chwili mamusia i Miś w czapkach, szalikach i butach 
z futerkiem maszerują do parku.
- Śniegowa gwiazdka, złapię ją - Miś wyciąga łapkę.
Niestety gwiazdka na łapce Misia od razu zamienia się w kropelkę wody.
- Ojej, zniknęła- dziwi się Miś.
- Widzisz Misiu - twoja łapka jest ciepła, dlatego zimny płatek śniegu ogrzał się          
i zamienił w wodę. Nie martw się, chodźmy do domu po sanki. Będziemy podziwiać 
śniegowe gwiazdki podczas zabawy.
Miś podaje mamusi łapkę i wesoło maszeruje. Teraz już wie, dlaczego zamiast 
deszczu pada śnieg. 
 

 

 

Połącz w pary takie same płatki śniegu.

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F


ZIMOWE ZABAWY

1.  Robimy wielką kulę
Dzielimy dzieci na grupy i toczymy śniegowe kule. Wygrywa grupa, której kula jest większa.

2. Zróbmy ślizgawkę

Czasami wystarczy po prostu znaleźć kawałek prostego chodnika lub asfaltu i go wyślizgać. Można
także polać go odrobinę wodą i poczekać. Nie róbcie tego jednak tam gdzie mogą chodzić inni 
ludzie!

3. Zabawa w „śniegowicy” (to taka piaskownica, tylko ze śniegiem)

Do zabawy można wykorzystać foremki z piaskownicy, łopatki, grabki, wiaderka. Podobnie jak    
na piachu, także i na śniegu można rysować, budować zamki, stawiać babki, robić podkopy i tunele.

4. Szukanie skarbów w śniegu

Małe zabawki lub inne gadżety zakop w zaspach śniegu. Szukanie ich przy pomocy łopatki będzie 
fantastyczną zabawą!

5. Berek z ogonkami

Dzieci przyczepiają sobie ogonki z szalików, wkładając je za pasek. Wszyscy biegają, starając się 
zebrać jak najwięcej ogonków, a jednocześnie chronić swój własny ogonek. Zabawa kończy się, 
gdy wszyscy będą bez ogonków, a wygrywa ten, kto uzbiera najwięcej ich najwięcej.

6. Jazda na łyżwach

https://miastodzieci.pl/czytelnia/10-pomyslow-na-oryginalne-gry-i-zabawy-ruchowe-dla-dzieci/


7. Malowanie na śniegu

Lubicie malować? Zróbcie sobie farby do malowania na śniegu. To po prostu barwniki spożywcze 
wymieszane z wodą. Teraz przelej je do butelek po szamponie lub po płynie do mycia naczyń          
i malujemy!

8. Bitwa na śnieżki

9. Przeciąganie liny

Przeciąganie liny na śniegu jest dużo zabawniejsze niż letnie przeciąganie liny, bo upadki w śnieg 
są bardzo zabawne!

10. Wydeptywanie napisów lub figur geometrycznych

Napisy wydeptane na śniegu będą świetnie widoczne z góry np z okna czy z balkonu. Ta zabawa   
to świetny pomysł na kreatywną naukę pisania!

11. Rzucanie do celu

Celem może być tarcza zawieszona na płocie czy drzewie. Rzucanie w sam środek może sprawić 
także wiele radości. Można celować do stojącego wiadra, wygrywa osoba, która trafi jak największą
ilość razy. Można także celować w pień drzewa i  wygrywa ten, kogo ślad będzie wyżej.

12. Labirynt na śniegu

Zamiast napisów można także narysować, a potem wydeptać prawdziwy labirynt.

13.  Kręgle na śniegu

Ustawmy plastikowe butelki na śniegu i próbujmy przewrócić jak największą ich ilość. Pamiętajmy 
jednak, by na koniec zabawy wyrzucić do kosza butelki. Przy okazji uczymy dziecko dbałości        
o środowisko.

14. Zaprzęgi koni

Chyba wszystkie dzieci lubią być ciągnięte na sankach. Zawsze wołają: „szybciej, szybciej!”.        
W tej zabawie, także im więcej par tym lepsza zabawa i więcej śmiechu, dlatego warto zachęcić   
do zabawy także sąsiadów. Zadbajmy tylko o bezpieczeństwo, by dzieci nie spadły z sanek.         
My jako konie – przełóżmy sznurki tak, byśmy mieli je na wysokości pasa i … „gotowi, do biegu, 
start!” Konie ruszyły galopem!

15. Tor przeszkód

Tor przeszkód można zbudować ze wszystkiego! Przeskoki przez sanki, okrążanie kamieni, slalom 
z patykiem, rzut śnieżkami do celu.

 https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabawy-z-dziecmi-na-

sniegu/https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabawy-z-dziecmi-na-sniegu/

https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabawy-z-dziecmi-na-sniegu/https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabawy-z-dziecmi-na-sniegu/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabawy-z-dziecmi-na-sniegu/https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabawy-z-dziecmi-na-sniegu/


 

Znajdź różnice między obrazkami.



Kącik języka angielskiego

 

Pokoloruj, wytnij i sklej elementy bałwana. Pomoc znajdziesz na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=qJMu9mOuMRc&feature=emb_logo



Co to za woda,
twarda jak kamień?
Można na łyżwach

ślizgać się na niej. (lodowisko)

Wszystkie pojazdy na świecie
muszą mieć koła, jak wiecie.
A te, nie mają ich wcale!
I zimą jeździ się na nich wspaniale. (sanki)

Szybko po lodzie niosą nas one, obie do butów przyczepione. (łyżwy)

Dwa kijeczki, dwie deseczki
i jedziemy już z góreczki. (narty)

Rozwiąż zagadki i narysuj odpowiedzi.

Styczniowi solenizanci

 
           
                                     Antonina G., Oliwier M., Iga S.
 GR.I                            

GRII                    Jan D., Wit W.

      

 
GR.IV                       Alicja B., Julian L., Michael L.

GR.V                         Julian M., Julia T., Szymon W.

Redakcja gazetki: Maria Siwocha, Elżbieta Recka, Beata Sobocka


