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"W marcu"
Suchorzewska Irena
Raz śnieg pada,
a raz deszczyk.
Na jeziorze
lód już trzeszczy.
Błękit nieba
lśni w kałuży,
bałwan w słońcu
oczy mruży.
- Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.
- To nie dzwonek,
to skowronek!
KALENDARIUM MARCOWE
3.III – Tłusty Czwartek,
Międzynarodowy Dzień Pisarzy
5.III – Dzień Teściowej
8.III. – Dzień Kobiet
9.III – Urodziny Miłosza Pabis
Środa Popielcowa
16.III – Urodziny Alicji Pabis
17.III - Światowy Dzień Morza
21.III – Urodziny Tomka Tatary,
Pierwszy Dzień Wiosny
22.III - Dzień Ochrony Bałtyku
27.III – Urodziny Gabrysi Szarowicz

NASZE SPRAWY
W marcu poznawaliśmy przygody
Brzydkiego
Kaczątka.
Wysłuchaliśmy
z
uwagą
słuchowiska
muzycznego
i układaliśmy dalsze losy pary pięknych
łabędzi. Były też łabędzie z papieru (orgiami),
kolorowanki, głośne czytanie fragmentów…
Projektowaliśmy plakat „Sport to
zdrowie”, były zagadki o odżywianiu, higienie
osobistej, krzyżówki, konkurs sprawnościowy,
rysowanie pastelami ulubionej dyscypliny
sportowej…
Dzieci z naszej świetlicy (Ula W.,
Paulinka Z., Gabrysia Sz., Paulina Sz., Daria G.)
wykonały marzannę za którą otrzymały
wyróżnienie
w
konkursie
„Najciekawsza
Marzanna” organizowanym przez Skansen Wsi
Pogórzańskiej w Szymbarku. Gratulujemy ☺
W końcu przyszła do nas Wiosna!
W naszej sali zmieniliśmy dekorację z zimowej na
wiosenną, były też wiosenne porządki w szafkach,
mówiliśmy o symbolach wiosny, wykonaliśmy
m.in. żonkile z papieru kolorowego, bazie
z patyków i waty itd.
Przez
cały
miesiąc
intensywnie
przygotowywaliśmy się do kiermaszu wiosennego,
przygotowując m.in. kurczaczki, baranki, kwiatki,
jajka z masy solnej na patyczkach.
Konkurs na Złotego Świetlika wciąż trwa!
Prowadzą Julka N. i Paweł B. Staramy się dalej!

Przygody literek
Gaworzyła gruszka w sadzie,
gdzie się podziać w listopadzie.
Gdy grad gruchnie na nią z góry,
to zostaną z gruszki wióry.
Grymasiła gruszka w kółko,
aż się w krąg stukano w czółko:
- Przestań grucho smętnie gruchać!
Ileż godzin można słuchać?

NASI SOLENIZANCI
W marcu urodziny obchodzili
Miłosz Pabis, Ala Pabis, Tomek
Tatara i Gabrysia Szarowicz.
Tradycyjnie przygotowaliśmy
plakaty z naszymi podpisami
i życzeniami, śpiewaliśmy STO
LAT, były też cukierki! ☺

Ale gruszka wciąż gadała,
Aż się w gniewie rozbujała
i w mig – powiem wam na uszko
- w grunt gruchnęła goła gruszką.

