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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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Dopasuj obrazek do jego cienia.



PANI ZIMA
Jesień już się kończyła i zima nadchodziła, a tego roku miała być sroga i
bardzo zimna.
Dzieci z nadchodzącej zimy się bardzo cieszyły. Oj! będziemy się
bawiły.
Tego roku zima przyjechała jak zawsze do nich saniami, ubrana była
cała na biało. Sukieneczka, którą miała na sobie mocno się jej
srebrzyła. Kiedy w niej zima spacerowała wszystko pod jej nóżkami 
 skrzypiało. Tego roku zima dzieciom prezentów dużo przywiozła lecz z
niektórych, dzieci nie były zbytnio zadowolone. Płatki śniegu dla dzieci
miała, toteż zaraz nimi je obsypywała. Na drzewa i krzewy przy
drogach i na wszystko to co było w zagrodach. Zimo! Dzieci mówiły
jesteś taka piękna lecz na drodze zaspy lubisz robić co nam utrudnia
po nich jeździć i chodzić.
Sypiesz, sypiesz śnieżkiem białym, pola zasypujesz a w miastach
pięknie dachy domów bielisz, a dzieci się cieszą, cieszą kiedy to białe
gwiazdeczki na nich z nieba lecą. Bałwany ze śniegu takie duże dzieci
lepić lubieją, nos z marchewki czerwonej zrobią, dwa węgielki za oczy
włożą a na głowie kapelusz jaki piękny z kolorowymi piórami przybrany
bałwan będzie miał. Obok chochoł cały oszroniony stanie i wokoło
niego zacznie się tańcowanie i śpiewanie. A na śniegu Grześ orła zrobi  
bo on lubi figlowanie. Chociaż tej zimy zimno i mróz tęgi to dzieci
cieszą się. Wtem słychać jakieś głosy ach to Tola i Ola na saneczkach
jadą z góry i wołają, halo jedziemy z górki na pazurki, halo jedziemy z
górki. A na nartach z góry jedzie Jasio a za nim Tolek rudy. Razem z
zimą srogą zabrał się też pan mróz saniami i tak mówi! Będę mroził
nosy, uszy, ręce Wam dzieci. A że imieninki miała Ania właśnie zamiast
kwiatków zima śniegu jej dała. Wszystko nim obsypała. Drzewa, krzewy,
lasy, pola pierzynką ciepłą przed mrozem okryła. Oj hojna ta zima była,
oj hojna była. Kiedy już do domku dzieci wróciły to przez okienko
popatrzeć sobie chciały, lecz prawie nic na zewnątz nie widziały.
Szyby są całe zamalowane, jakież to na nich piękne wzory, a jakie
ciekawe obrazy powstały. Dziwiły się tylko że nie słyszały aby taką
piękną wystawę ktoś miał zorganizować. To wernisaż zimowy a
zorganizował go malarz przybyły to ten pan mróz. On na szybach
maluje a my o nim nic nie wiemy ale go podziwiamy. Zima mroźna i
sroga ale jaki urok piękny ma, niech ona do wczesnej wiosny trwa.



Pokoloruj.



Zimą nie warto siedzieć w domu! Można spróbować swoich sił tańcząc na
lodzie, zagrać w hokeja, pozjeżdżać z górki na saneczkach lub nartach.
Pamiętajcie jednak o zachowaniu bezpieczeństwa i uprawiajcie ,,białe

szaleństwo” w przeznaczonych do tego miejscach.
 

ZAGADKI ZIMOWE
 
 

Białe kule, dwa węgielki, marchew i kapelusz wielki.
Kim ja jestem chyba wiecie, cieszę zimą wszystkie dzieci

(bałwan)
Jest bardzo zimny, czysty i biały, wszystkie bałwanki z niego powstały.

(śnieg)
Na szybach wzory czaruje i dzieciom buzie maluje.

(mróz)
Pędzą, pędzą sanie, przed saniami konie,

na saniach są ludzie, którzy klaszczą w dłonie.
Dźwięk podków i dzwonków zwłaszcza tych na przedzie,

nikogo nie dziwi, bo to jedzie...
(kulig)

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

Byś po śniegu jeździć mógł, musisz przypiąć je do nóg
(narty)

Choć nie mają kół, same pędzą w dół,
Ale musisz mieć sznurek, by je wyciągnąć na górę

(sanki) 
 
 
 
 



 

Dla starszaka, który potrafi czytać
Przeczytaj wyrazy i połącz każdy wyraz z odpowiednim obrazkiem. Pokoloruj

szalik, czapkę i rękawiczki.

sweter    rękawiczki      szalik      płaszcz     czapka



 
 Marzec, Kwiecień, Maj

To są dzieci Wiosny
Każdy z nich jest inny
Lecz każdy radosny

 
 Czerwiec, Lipiec,

Sierpień
Synami są Lata

Cieszy się z gorących
synów

I mama i tata
 

 Wrzesień, Październik,
Listopad

To dzieci Jesieni
Kolorami każdy z synów

Świat na nowo mieni
 

 Grudzień, Styczeń, Luty
Zimy są synami

Za śnieżki i sanki
My ich też kochamy



Ten skromny widoczek,
dla pięknych Twych

oczek.
Na świętego
Walentego,

w dniu zakochanego.
Czytając choć pomyśl

przez chwilę,
że ten, co wysyła

wspomina Cię mile.



i

Walentynki jest  to 

 wyjątkowy  dzień,  który 

 skłania  nas  do 

okazania ukochanej osobie,

tego co naprawdę czujemy, a

na 

co  dzień  nie  mamy  czasu  i 

 sposobności,  żeby  to 

 wyrazić. 

Korzystajmy zatem z tych

chwil i słowami, czynami

wyraźmy 

to, co podpowiada nam serce.

 

14 lutego obchodzimy Walentynki



Wykonaj walentynkową laurkę.



Czwartek tłusty dniem rozpusty, każdy zjada
pączek tłusty.

Czasem jeden, albo dwa a czasem ile się da….

        Tłusty Czwartek to ostatni czwartek przed Wielkim

Postem rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. W ten

dzień zwyczajowo objadamy się pączkami i faworkami .

 Piekarze pieką pączki, żeby dla wszystkich starczyło. Pączka

w tłusty czwartek trzeba zjeść, dla tradycji, , po prostu jemy

i tyle i ile kto może......

Rzadko kto, dba wtedy o przestrzeganie diety i pozwala sobie

na więcej niż zwykle. Przyjęło się, że komuś kto nie zje w

tłusty czwartek pączka nie będzie się wiodło. W związku z

tym każdy z nas zjada w ten dzień pulchnego pączusia.

 



Do naczynia miksującego wsypać cukier, dodać drożdże,
mleko, żółtka i masło, podgrzewać 1 min 30 s/37°C/obr. 5.
Dodać mąkę i sól, wyrobić Ciasto /2 min·
Dodać spirytus, wyrobić Ciasto /1 min.
Ciasto przełożyć do dużej miski, przykryć ściereczką
kuchenną, odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, aż
podwoi swoją objętość (ok. 30 min).
Blat oprószyć mąką, rozwałkować na nim ciasto na
grubość 1 cm. Szklanką lub foremką do wycinania ciastek
(Ø 6 cm) wyciąć w cieście krążki, ponownie odstawić w
ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10 min.
Na kuchence w garnku rozgrzać olej. Pączki smażyć na
gorącym oleju, aż się zarumienią, następnie odwrócić na
drugą stronę i smażyć na złocistobrązowy kolor. Pączki
wyjąć łyżką cedzakową i wyłożyć na papierowy ręcznik.
Dżem przełożyć do rękawa do dekoracji i nadziewać
ciepłe pączki. Podawać po ostudzeniu, posypane cukrem
pudrem.

Sposób przygotowania
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Przepis na pączki
70 g cukru
50 g świeżych drożdży, pokruszonych
200 g mleka
4 żółtka
80 g masła, pokrojonego na kawałki
500 g mąki pszennej, plus dodatkowa
porcja do oprószenia blatu
1 szczypta soli
2 łyżki spirytusu rektyfikowanego
96%
olej do smażenia, o neutralnym smaku
dżem, do nadzienia
cukier puder, do posypania

Składniki



Pokoloruj pączka według swojego pomysłu.



Pomóż jelonkowi odnaleźć drogę do sianka.



Zimowe inspiracje
Oto kilka propozycji prac, które umilą wspólne

wieczory.
Wspaniałej zabawy !


