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Hej, na sanki!

Hej, na sanki koleżanki,
w nocy śnieżek spadł.
A więc z góry na saneczkach,
aż zaświszcze w uszach wiatr.
Ach, z tej górki na pazurki,
miło się na sankach mknie!
Tylko potem trzeba znowu
Pod tę górę ciągnąć je.
Barbara Kossuth
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Wywiad z Panią Zimą
MCN: Dzień dobry Pani Zimo! Jestem
dziennikarką
gazetki
szkolnej
i chciałabym przeprowadzić z panią
wywiad.
PZ: Witam. Bardzo chętnie z Panią
porozmawiam.
MCN: Kalendarzowa Zima rozpoczyna
się 22 grudnia Pani zadomowiła się
u
nas
na
dobre.
Chciałabym
porozmawiać o tym jak się ubierać
podczas tej zarówno pięknej jak
i mroźnej pory roku.
PZ: Ubiór powinien być dostosowany
do temperatury otoczenia – zarówno
przemarznięcie
jak
i
przegrzanie
organizmu prowadzi nas do wielu
chorób. Bardzo praktyczny jest ubiór
wielowarstwowy tzw. „na cebulkę”.
Nie możemy oczywiście zapomnieć
o czapce, szalu i ciepłych rękawicach.
MCN: Zima, jak każdy wie to także
czas zabawy. Jakie sposoby spędzania
wolnego czasu są najciekawsze, ale
również bezpieczne?
PZ: Zimą zdecydowanie nie ma czasu
na nudę. Zabawy na śniegu czy na
lodzie są wyjątkowe. Najciekawsze to
zjeżdżanie na sankach i nartach ze
stoków
oddalonych
od
dróg,
budowanie iglo, lepienie bałwana, a
także bitwa na śnieżki. Musimy
pamiętać, że korzystamy wyłącznie ze
sprawnego sprzętu.
MCN:
Bardzo
Pani
dziękuję
za
wypowiedź.
Natalia Oleska
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CO
NIECO
O
MODZIE

Hej, Kolego!
z czym
kojarzy Ci
się zima?

Zima kojarzy się ze
śniegiem, sankami, nartami,
łyżwami, bitwą na śnieżki,
Mikołajem
i świętami Bożego
Narodzenia.

Przenieśmy się
więc do Krainy
Śniegu, może
spotkamy Św.
Mikołaja

Wg pomysłu
Natalki Oleskiej

MAŁE CO NIECO 3

MAŁE CO NIECO 4

Już Mikołaj grzeje sanie.
Czego pragniesz niech się stanie.
Każde z marzeń skrytych w głębi
święty Dziadek może spełnić.

Kochany Święty Mikołaju!
Chciałabym na święta grę i książkę.
Jeśli mi to przyniesiesz, to Ty
też dostaniesz prezent.
Wiktoria Witaszek IIa
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Przyg. Kasia Niedzielska
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Pomyśl co nieco i odgadnij!
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Natalia Oleska
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1. Dzieci lepią go
ze śniegu.
2. Jeździsz na nich
po lodzie.
3. Chronią ręce
przed zimnem.
4. Miesiąc
rozpoczynający
zimę.
5. ……. kwiatowe,
pojawiają się na
drzewach
zwiastując koniec
zimy.
6. Pada w zimie.
7. Dwie deski
do jeżdżenia
po śniegu.
8. Pora roku
po zimie.
9. Szczypie w zimie
w uszy i w nos.
10. Miesiąc
kończący zimę.
11. Zimowy
odpoczynek
od szkoły,
trwający 2 tyg.
12. Pojazd służący
do poruszania
się po śniegu.
13. Kawałek lodu
unoszący się
na wodzie.
14. Pora roku
poprzedzająca
zimę.
15. Gra z krążkiem
na lodzie.
16. Pędzą sanie za
saniami.
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Zimą pada z nieba.
W Wigilię czekamy na pierwszą na niebie.
Ubieramy ją na święta.
Śpiewamy ja po kolacji.
Leży pod choinką.
Można na nich zjeżdżać z górki. Kasia Niedzielska
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Muszą być ciepłe na zimę.
Do zjeżdżania z górki.
Do zjeżdżania na lodzie.
Śnieg i wiatr.
Pora roku, kiedy pada śnieg.
Biała pierzynka.
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Paulina Miksa

Nosi wąsy, długą brodę,
strój czerwony z wyłogami.
Lubię Go, bo ma na plecach
ciężki worek z prezentami.
Kto to?
…………………………

Czy pamiętacie?
Kiedy w świat wyrusza,
szczypie w nos i uszy.
Gdy przyjdzie nad wodę
to skuwa ją lodem.
………………………………

Pokrowce ciepłe z wełny lub skóry,
na ręce wkładasz, ruszasz palcami;
Gdy mokre – ściągnij i wysusz,
by jutro znowu rzucać śnieżkami.
Co to?
…………………………
Gałązki zielone igiełkami usiane
ma to drzewko świąteczne
przez dzieci kochane.

Szybko po lodzie niosą nas one,
obie do butów są przyczepione.
…………………………

…………………………

Byś po śniegu jeździć mógł,
musisz je przypiąć do nóg.

21
STYCZNIA

22
STYCZNIA

DZIEŃ
BABCI

DZIEŃ
DZIADKA

KOCHAM CIĘ, BABCIU,
KOCHAM CIĘ, DZIADKU!

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

Zimowe słonko wesoło patrzy
i ciepły uśmiech posyła babci,
I ja też babciu, mam dziś dla
Ciebie
uśmiech jak słonko jasne na
niebie.

…………………………

Tobie, mój kochany dziadku,
życzę szczęścia i dostatku.
Uśmiechaj się zawsze bo
kocham Cię szczerze w domu,
w kinie i na spacerze.

Długim sznurem choinkę
oplatają
i je pięknie oświetlają.
……….…………………….

Paulina Miksa, Martyna Bit,
Kasia Niedzielska
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Pomysł na prezent!

Wg pomysłu Mateusza Grzywacza
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KOLOROWANKA

Informacje o świętach i dniach wolnych
w grudniu i styczniu:
23 XII – 2 I – przerwa świąteczna
24 XII – Wigilia
25 – 26 XII – Święta Bożego Narodzenia
31 XII – Sylwester
1 I – Nowy Rok
17 I – 30 I – Ferie zimowe
Pamiętajcie o dokarmianiu ptaków!

W czasie
chłodów
i śniegu ptaki
szukają
pożywienia.
Pomóżmy im!

MAŁE CO NIECO -

wydanie zimowe

Pisemko przygotowali uczniowie klas IIa i IIb
pod kierunkiem p. Małgorzaty Pawełczyk
Nasz adres: SP 5, 93 – 193 Łódź, ul. Łęczycka 23
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