
„Cała łąka dla taty i mamy”

Mamo! Tato! Chodźcie z nami!
Damy Wam - łąkę.

Z kwiatami, ze skowronkiem, ze słonkiem.
Do wąchania, słuchania, patrzenia...

A do łąki dodamy życzenia.
Nawet gdy się zachmurzy na niebie,

nawet gdy się kłopotów nazbiera,
my uśmiechniemy się do siebie,

zawsze, jak dziś, jak teraz! 

 

 

ŚWIECIE, MAJ 2019 r.



Terminarz imprez i uroczystości – Maj 2109

8.05 - „Ekologia z biblioteką” - grupa IV i V

10.05 – wycieczka edukacyjna do Nadleśnictwa Dąbrowa – grupa III i V
( koszt - Rada Rodziców )

13.05 – od godz. 9.00 – spotkanie z muzyką etniczną – Egipt
( koszt – Rada Rodziców )

16.05 – międzygrupowy przegląd tańca w naszym przedszkolu: „Tańce świata”

 
21.05 – Bal pszczółek – grupa IV

21.05 – Wycieczka rodzinna – grupa III – połączona z Dniem Mamy i Taty

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu

22.05 – grupa II – godz.15.15

23.05 – grupa IV – godz.15.15

27.05 – grupa I – godz. 15.15

28.05 – grupa V – godz. 15.15

31.05 – Podsumowanie programu „Czyste powietrze wokół nas”

Zachęcamy do wykonania prac plastycznych nt. „Kociewska łąka”
( prace dzieci i rodziców ) - do 10.05



 

        

         

         

 



Mamo, tato, przeczytaj ze mną



Wytnij pojazdy i przyklej w odpowiednich miejscach. Powiedz jaki to zawody.

Dorysuj drabiny odpowiedniej długości, żeby strażak mógł dostać się do okna.



Gryz - kociewski deser

Składniki:

1 litr mleka
3 łyżki cukru
¾ szklanki kaszy mannej
3 jaja
sok lub kompot do polania

Sposób przyrządzenia:

Mleko wlać do garnka, wsypać cukier i podgrzewać, wolno wsypywać kaszę manną. 
Cały czas mieszając doprowadzić do wrzenia. Garnek z kaszką odstawić z ognia, po 
chwili dodać żółtka i energicznie wymieszać łyżką. Następnie dodać ubite białko i 
delikatnie wymieszać.
Tak przygotowany gryz wylać do salaterek przepłukanych zimną wodą i lekko 
schłodzić. Polać domowym sokiem z czarnego bzu, jeżyn, malin, wiśni itp.

http://www.kuchnia.kociewie.eu/gryz-kociewski-deser 

http://www.kuchnia.kociewie.eu/gryz-kociewski-deser
http://www.kuchnia.kociewie.eu/sites/default/files/obraz/gryz_a.jpg




Kącik języka angielskiego

Piosenka “Finger family”

 Mummy finger, Mummy finger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do? 
Brother finger, Brother finger, where are you?
 Here I am, here I am. How do you do? 
Sister finger, Sister finger, where are you? 
I am, here I am. How do you do? 
Baby finger, Baby finger, where are you? 
Here I am, here I am. How do you do?

Majowi solenizanci

GR.I                                     Bartosz D., Maksymilian O., Maja U.

                                                                                                                  100 lat !

GR.IV                            Maja M., Maksymilian P., Natasza S.

 

GR.V                             Lena K., Julia Jaw.

Redakcja gazetki: Maria Siwocha, Elżbieta Recka, Beata Sobocka           
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