Zima 2021

Serdecznie witamy wszystkie dzieci z grup Żabek, Biedronek, Jaskółek,
Motylków, Krecików, Myszek. Zachęcamy Was i Waszych rodziców do wspólnej
przygody z naszym czasopismem „Calineczka”.

„ZIMA” Bożena Forma
Lecą z nieba płatki śniegu,
świat się cały bieli wkoło.
Zabierz narty oraz sanki
na dół z górki mknij wesoło.
W słońcu skrzą się śnieżne gwiazdki,
zostań z nami pani zimo.
Drzewa mają białe czapy,
wśród nich zjeżdżać będzie miło.
Mróz siarczysty uszy ściska,
nosy wszystkich są czerwone.
Zimo ! Śniegu sypnij więcej,
dzieci będą zachwycone.

Gawronek poznaje zimę.
Hanna Zdzitowiecka
Młody gawronek źle spał tej nocy. Ze snu budziło go dotkliwe zimno. Najwięcej marzły
mu nogi. Stawał to na jednej, to na drugiej, wreszcie nastroszył wszystkie pióra tak, że
zasłoniły mu nawet palce. To trochę pomogło. Teraz chłód już mu mniej dokuczał i resztę
nocy przespał jako tako.
Kiedy się zbudził, zobaczył, że wszyscy jego towarzysze podobnie nastrszyli czarne, lśniące
pióra, chcąc utrzymać jak najwięcej ciepła. Pióra zastępowały im puszystą kołderkę.
• Dlaczego tak zimno? – spytał gawronek sąsiada.
• Bo zima już nadchodzi – odpowiedział stary, doświadczony gawron.
• Zima? – zdziwił się gawronek. – Co to jest zima?
• Sam się przekonasz jak zmarzniesz przy poszukiwaniu żeru zasypanego śniegiem.
• A co to jest śnieg?
• Kwarrr!
Stary gawron zakrakał z politowaniem i poderwał się do lotu. Całe stado uniosło się w górę i
zatoczyło kilka kręgów.
Młodemu gawronkowi zachciało się pić. Skierował się więc do pobliskiego stawku na
polu.
Woda w stawie była dziwnie spokojna. Nie marszczyły jej nawet najdrobniejsze fale.
Gawronek pochylił dziób chcąc nabrać wody, stuknął nim o coś twardego. Zdziwiony
przekrzywił głowę raz w prawo, raz w lewo, spojrzał raz jednym, raz drugim okiem i znowu
spróbował zaczerpnąć kilka kropli. Dziób znowu stuknął o dziwną,
przezroczystą powierzchnię.
• Kwarrr! – zawołał gawronek. – Co to jest? Czyby woda stwardniała?
Ostrożnie postawił jedną nóżkę na wodzie. Nie rozprysnęła się na boki i nóżka była sucha.
Postawił drugą nogę i – o dziwo – stanął na powierzchni wody. Przez tę twardą wodę
widział w głębi falujące z lekka rośliny wodne. Wyglądało, jakby tam woda była taka sama
jak dawniej.

Coraz bardziej zdziwiony postąpił kilka kroków ku środkowi stawu. Przed sobą zobaczył
mały otwór w tej twardej wodzie.
• Nareszcie – ucieszył się i połknął kilka kropli – Kwarrr...jaka zimna! – wstrząsnął się.
• Kwarrr... – odezwał się tuż za nim stary gawron. – Co to , jeszcze nie cały staw

zamarzł?
• Zamarzł? Nie rozumiem, co mówisz... Ale może mi wytłumaczysz, co się stało z
wodą w naszym stawie? Wczoraj była zupełnie mokra i nie można było jej dotknąć,
żeby nóg nie zmoczyć, a dziś chodzę po niej jak po brzegu, tylko, że bardzo ziębi w
nogi.
• Widzisz, zakrakał stary gawron, to właśnie zima nadchodzi. To ona zmieniła wodę w

stawie w twardy i zimny lód.

ŚWIĄTECZNE ZAGADKI
Gałązki zielone igiełkami usiane ma to drzewko świąteczne, przez dzieci kochane.
( choinka )

Pod choinką po wigilijnej kolacji, z workiem na plecach wkracza do akcji. Dzieciom
rozdaje piękne prezenty, zawsze jest miły uśmiechnięty. ( Święty Mikołaj )

W centralnym miejscu stołu leży, Między siankiem i
stosem talerzy. Wśród karpia, stroika i mazurka, nim
się dzielą tata, mama oraz córka. ( opłatek )

Co roku w grudniową noc, wszystko ma czarodziejską
moc. Wtedy też Mikołaj Święty, rozdaje dzieciom ... ( prezenty)

WESOŁYCH ŚWIAT!
Drodzy Rodzice i Dzieci!!!
Niech cudowna noc Wigilijnego
Wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego
Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Państwa
spokojem, pomyślnością i
szczęściem. Najpiękniejszych Świąt
Bożego Narodzenia, spełnienia
wszystkich marzeń życzy:
Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne
oraz Personel Przedszkola nr 15

Zimowe zagadki- zgaduj zgadula
Co to za woda, twarda jak kamień? Można na łyżwach ślizgać się na niej.
(lód)

W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam - ćwierkaniem?
(karmnik)
Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie powiem!
(bałwan)
Nosi je na rękach nawet słaby malec. Mogą mieć pięć palców, albo jeden palec.
(rękawiczki)
Powieś jej na sznurku kawałek słoniny, a będzie ją dziobać w czasie śnieżnej zimy.
(sikorka)
Jakie to węże na drutach rosną? Zimą są na szyi, w szafie zasną wiosną. (szaliki)

„STO LAT DLA BABCI I DZIADKA”

"U Babci jest słodko"
Wanda Chotomska
Kiedy tata basem huknie,
kiedy mama cię ofuknie,
kiedy patrzą na człowieka okiem złym to do kogo człowiek stuka,
gdzie azylu sobie szuka,
to do kogo, to do kogo tak jak w dym?
U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką.
No, proszę, zjedz jeszcze ździebełko
i głowa do góry!
Odpędzę te chmury i niebo odkurzę miotełką.
Nie ma jak babcia,

jak babcię kocham bez babci byłby kiepski los.
Jak macie babcię,
to się nie trapcie,
bo wam nie spadnie z głowy włos!
U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką,
a może chcesz placka spróbować?
Popijasz herbatę
i słońce nad światem
już świeci jak złoty samowar.

"Kwiaty dla Dziadka"
Wanda Chotomska
Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną,
opowie Ci - Twój Dziadek.
Otworzy serce, kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.
Z Twoich sukcesów zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo – Dziadek.
A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę,
to kto za uszy wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze – Dziadek!

Zimowe konkursy
Dwie prace do wyboru.
TEMAT 1 „Zima za oknami”
Technika oraz format dowolny.

TEMAT 2

„ Kula śnieżna”

Potrzebne materiały:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

słoik
mocny klej
brokat
woda
dodatki dekoracyjne – takie, którymi się ozdobi nakrętkę, zasłaniając firmowe
napisy, czyli: wstążki, tasiemki, kolorowe taśmy klejące, włóczka
⎯ wata albo płatki do demakijażu
⎯ niepotrzebna zabawka albo figurka: ludzika, choinki, zwierzaka

⎯

Kula śnieżna krok po kroku:

1.Do wewnętrznej strony nakrętki przyklejamy figurkę.
2. Dookoła figurki przykleić kawałki płatków kosmetycznych. (Jeśli wybór padł na
watę, to uprzednio warto ją posmarować czymś (np. bezbarwnym klejem
nierozpuszczającym się w wodzie), co okiełzna puch. Inaczej w kuli śnieżnej
będą fruwać waciane strzępki).
3. Do słoika wlewamy wodę. Można dodać parę kropel gliceryny żeby brokat
wolniej opadał na dno.
4.Wsypujemy do słoika brokat w wybranym kolorze.

5.Brokat należy dobrze zamieszać, by nie powstały grudki.
6.Zanurzamy figurkę w słoiku i zakręcamy szczelnie nakrętkę. Kula śnieżna jest
gotowa!

Zdjęcia wykonanych prac przysyłamy na stronę Facebook poszczególnych grup do
7.02.2022r.

