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Drodzy Rodzice,

Jesteśmy już na półmetku roku szkolnego. 
Państwa dzieci rosną i rozwijają się wspaniale. Widać to było 
doskonale podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
kiedy 3- i 4-latki pokonały tremę i wystąpiły przed tak liczną 
publicznością, a 5- i 6- latki tak dojrzale i odpowiedzialne 
ugościły Gości. 
Jest to efekt współpracy Państwa z nami – nauczycielami i 
wychowawcami Waszych dzieci. 

Hej dzieciaki, hej maluchy, 
zakładajcie kurtki!

Weźcie czapki, rękawiczki
 no i ciepłe butki.

Hej dzieciaki, hej maluchy, 
biały śnieżek pada,

Chodźcie z nami na góreczkę, 
będzie tam zabawa!

Na sanki, na sanki ulepimy bałwanki.

Hej dzieciaki, hej maluchy, 
wszystkich zapraszamy,

Weźcie mamę, weźcie tatę i razem zjeżdżamy!
Hej dzieciaki, hej maluchy, 

łapcie śnieżek biały,
Róbcie kule, róbcie orły i lepcie bałwany!



  

Walentynki – Magia miłości
Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na całym świecie jako święto 
miłości. Tego dnia wysyłamy sobie kartkę z wierszykiem bądź wyznaniem 
miłosnym (tzw. walentynkę) albo też obdarowujemy się prezencikami. 
Walentynki jest to dzień, w którym możemy bez skrępowania  podejść do 
upatrzonej od dawna sympatii i wręczyć jej liścik z miłosnym wyznaniem. 
Ten dzień skłania nas do okazania ukochanej osobie, tego co naprawdę 
czujemy, a na co dzień nie mamy czasu i sposobności, żeby to wyrazić.

Początki walentynek sięgają średniowiecza, a wywodzą się z Anglii.

Jego patron, czyli św. Walenty, był biskupem rzymskim, który miał moc 
uzdrawiania chorych. Tak przynajmniej mówi legenda.

Walentynki szczególnie sprzyjają nieszczęśliwie lub niefortunnie 
zakochanym, którym brakuje odwagi lub nie potrafią wyznać swoich 
uczuć.

W Polsce Walentynki obchodzone są zaledwie od kilku lat. Obchodzi je 
każdy bez względu na to, ile ma lat i jakiej jest płci.

Walentynkowe wyznanie można ukradkiem włożyć do kieszeni, wsunąć 
do skrzynki lub wysłać pocztą.

Otrzymują je najczęściej osoby, które darzymy ciepłym uczuciem.



  

POZNAJ DZIECKO 
PO RYSUNKU

Każdy z nas chciałby rozszyfrować swoje dziecko, umieć zrozumieć jego 
marzenia, potrzeby, lęki. Każdy z nas stara się rozmawiać, obserwować, 
uczestniczyć w sposób wartościowy i zauważalny w życiu dziecka.
Powszechnie wiadomo, że rysunki dziecka odzwierciedlają jego myśli i 
uczucia. Właśnie w rysunkach możemy znaleźć wskazówki dotyczące 
stanu ducha dziecka oraz sposobu interpretacji otaczającego świata.
Uczucia łatwo przedstawić barwą. Z dominującego koloru w rysunkach 
dziecka możemy się dużo dowiedzieć. 
KOLOR ŻÓŁTY odzwierciedla śmiałość i radość życia, tendencję do 
zwracania na siebie uwagi.
KOLOR CZERWONY mówi o dziecku które posiada wiele energii i sił 
witalnych. Jest to osoba stanowcza, posiadająca własne zdanie, o 
charakterze przywódcy. Takie dziecko najpierw działa, potem myśli. 
Nadmiar tej barwy świadczy o agresji. 
KOLOR NIEBIESKI opowiada o dziecku z osobowością zrównoważoną 
emocjonalnie, lubiącym spokój, porządek, ład.
KOLOR GRANATOWY należy do dziecka spokojnego, grzecznego, 
towarzyskiego.
KOLOR ZIELONY wskazuje na stanowczy charakter, upór i poczucie, iż 
dziecko samo wie, czego chce.
CZERWONO – ZIELONY może świadczyć o rozwoju takich cech jak 
staranność i dokładność.
CZERWONO – NIEBIESKI wskazuje na spokojny charakter dziecka, 
które potrzebuje dużo uczucia.
KOLOR BRĄZOWY określa zainteresowanie otoczeniem i wyraża 
pewność siebie.
KOLOR CZARNY w przewadze może oznaczać bunt i protest dziecka, 
jest również oznaką smutku i bólu. 



  

Tłusty czwartek...
Rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W tradycji chrześcijańskiej jest 
Świętem przygotowującym do Wielkiego Postu. 
Tego dnia dozwolone jest objadanie się słodyczami, najczęściej pączkami 
i faworkami, zwanymi także „chrustami”. Popularna do dziś jest 
staropolskie przysłowie:
„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, 
dobrych pączków nasmażyła.”
Dzień ten bywa również nazywany zapustami lub mięsopustem. Zapusty 
są staropolską nazwą karnawału, który zgodnie z religią chrześcijańską, 
trwa od święta Trzech Króli do Środy Popielcowej. Nazwa pochodzi od 
łacińskiego słowa „carnavale”, którego człony w wolnym tłumaczeniu 
oznaczają pożegnanie mięsa – czyli mięsopust.
Według Zygmunta Glogera, historyka i etnografa, ostatni czwartek 
karnawału został nazwany „tłustym” od tłustych biesiad. Zarówno lud 
wiejski, jak i szlachta w ten sposób chcieli sobie wynagrodzić czekający 
ich sześciotygodniowy post, zakazujący hucznych zabaw, wesel i 
posiłków mięsnych. 
Dawniej „tłusty czwartek” był zwyczajem popularnym w centralnej 
Polsce. W Małopolsce smażono faworki, a na Podlasiu – babałuchy, czyli 
słodkie bułeczki oblewane roztopioną słoniną ze skwarkami. 
 



  

Angielski alfabet

   



  

Z przedszkolnego menu
RÓŻE KARNAWAŁOWE – 16 PORCJI

Składniki:
30 dag mąki
2 żółtka
2 jajka
5 dag masła
1 cukier waniliowy
2 łyżki kwaśnej śmietany
0,5 l oleju
łyżka spirytusu
białko z 1 jajka
sól
cukier puder
wiśnie kandyzowane

Wykonanie:
Mąkę posiekać z masłem. Dodać cukier waniliowy, jajka, 
żółtka, śmietanę, szczyptę soli i spirytus. Wymieszać
i wyrobić gładkie ciasto. Podzielić na 3 części. 
Wykroić 3 rodzaje krążków o średnicy: 6 cm, 5 cm i 4 cm.
Krążki naciąć w kilku miejscach na obwodzie. Środki
krążków posmarować białkiem. Nakładać na siebie po 3 krążki
różnej średnicy dociskając w środku palcem, aby się skleiły. 
Wkładać do nagrzanego oleju i smażyć na złoto z obu stron. 
Powinny się smażyć, pływając swobodnie w tłuszczu i nie
dotykać do rondelka ani do siebie nawzajem. 
Odsączyć na bibułce i jeszcze ciepłe oprószyć cukrem pudrem. 
Do środka każdej róży włożyć kandyzowaną wiśnię.
 



  

Pół godzinki dla rodzinki
Zanim w śnieżnym puchu zawiruje świat

Przyjmij uwag kilka i tych kilka rad.

By radość, uśmiech i wszelkie szaleństwa

Nie skończyły się bólem ani łzami

Z powodu braku bezpieczeństwa.



  

Kącik dla dzieci



  

Pokoloruj obrazek.
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