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„Jesień u fryzjera”
Przyszła jesień
do fryzjera:
- Proszę mną się zająć teraz!
Lato miało włosy złote,
ja na rude mam ochotę.
No, bo niech pan spojrzy sam,
rudo tu i rudo tam...
Mówi fryzjer:
- Rzeczywiście!
Dookoła rude liście,
ruda trawa, rude krzaki,
chyba modny kolor taki.
Szczotka, grzebień, farby fura,
już gotowa jest fryzura.
Woła jesień: - W samą porę!
Płacę panu muchomorem!
Danuta Gellnerowa

NASZE SPRAWY
Przewodnią bajką miesiąca października
był „Kubuś Puchatek”. Dużo czytaliśmy
o przygodach bohaterów ze stumilowego
lasu. Uczyliśmy się rymowanek. W tym
miesiącu nie wychodziliśmy poza krąg
tematyczny o jesieni – las jesienią,
zwierzęta, grzybobranie, owoce, warzywa,
zdrowie, szaruga jesienna…
Nauczyliśmy się śpiewać kilka piosenek:
„Kundel bury”, „Witaminki”, „Szczotka,
pasta”. Było wesoło!
Założyliśmy indywidualne teczki, do
których przez cały rok szkolny będziemy
składać nasze prace. Każdy według
własnego pomysłu ozdobił swoją teczkę.
W konkursie na Złotego Świetlika, jak
dotąd największą liczbę pomarańczowych
kropeczek zebrały Julia N. i Daria G.
Brawo! Tak trzymać! ….a czarnych Dawid
M., Tomek T. i Seweryn S. Do końca roku
jeszcze sporo czasu, ale starać się trzeba
każdego dnia!
Pod koniec miesiąca czeka nas jeszcze
turniej
wiedzowy
„Dary
jesieni”.
Powodzenia!

KALENDARIUM PAŹDZIERNIKOWE
1.X - Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu.
4.X – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt.
10. X – Urodziny Julki Zabawy.
11. X – Urodziny Uli Wojny.
14. X – Święto Edukacji Narodowej.
18.X – Dzień Poczty Polskiej.
23. X – Międzynarodowe Święto Bibliotek
Szkolnych.
27.X - Urodziny Seweryna Stawiarskiego.

NASI SOLENIZANCI
W miesiącu październiku mieliśmy aż trzech
solenizantów – urodziny obchodzili: Julka Zabawa,
Ula Wojna i Seweryn Stawiarski! Zgodnie z tradycją
przygotowaliśmy upominki w postaci własnoręcznie
wykonanych plakatów z życzeniami i podpisami
wszystkich świetliczków. Oprócz głośnego „sto lat”,
były balony i wesołe zabawy na dywanie. A zamiast
tortu – słodkie cukierki i czekoladki. ☺ Jeszcze raz
życzymy Wam spełnienia marzeń!

Przygody literek
Było raz „B”, co robiło źle.
Wszyscy mówili: - „B” nie bądź be,
a „B” buczało jak jakiś baran:
- Czego Wy chcecie? Bardzo się staram.
Buzię mam czystą, no to ją brudzę,
babcia zasnęła, zaraz ją zbudzę.
Ja jestem bardzo bystra literka,
Gdy dzieci piszą, to ja gram w berka.
Ząbki mnie bolą, nie będę myła,
bo bym szczoteczkę sobie zniszczyła.
Wychodzić lubię wciąż z alfabetu,
Uwielbiam biegać w ziąb bez beretu.
Pewna biedronka obok strumyka,
bąka, że chyba trochę mam bzika.
Burknę, dlaczego robię tak źle:
- Bo być bym chciała literką „C”.

