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Grudzień jest pierwszym
miesiącem zimy. Jego nazwa
pochodzi od zamarzniętego
śniegu czyli grudy. Z początkiem zimy
przylatują do nas ptaki z dalekiej północy, są to
gile, jemiołuszki, czeczotki, a także liczne
wrony, gawrony, kawki, szczygły. Oprócz
ptaków możemy zauważyć w lesie sarny,
jelenie, zające, wiewiórki. Dla wszystkich
żywych istot jest to bardzo trudny czas.
Pamiętają o nich jednak pracownicy lasów,
którzy organizują dokarmianie.
Święta Bożego Narodzenia już za pasem, zatem
cieszmy się, każdy na swój sposób! Wesołych
Świąt!
Kilka przysłów:
Grudzień jaki, czerwiec taki.
W Wigilię deszcz, w długą zimę wierz..
Jakiś we Wigilię, takiś cały rok.
Święta Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie.

NASZE SPRAWY
Grudzień przywitał nas śniegiem, więc
i w naszej sali zmieniliśmy dekorację na zimową!
Mamy też choinkę!
Przewodnią bajką tego miesiąca była
„O Rybaku i Złotej rybce”. Jednak zbliżające się
święta były głównym tematem naszych zajęć –
tradycje Świąt Bożego Narodzenia, choinka,
wigilia…
Wykonane przez uczniów
ozdoby
choinkowe
z
masy
solnej
i
papieru
sprzedawaliśmy na kiermaszu świątecznym 14
i 15 grudnia. Rozeszły się jak ciepłe bułeczki ☺
Zebrane pieniądze będą przeznaczone na zakup
materiałów plastycznych do świetlicy.
6 grudnia było u nas wesoło! Oprócz
turnieju mikołajkowego(zabawy zręcznościowe)
były też prezenty od Świętego Mikołaja. Na tę
okazję nauczyliśmy się piosenkę M. Jeżowskiej
„Kochany panie Mikołaju”, którą dzieci tak głośno
śpiewały, że aż ściany popękały! ☺
9 grudnia zostały ogłoszone wyniki
konkursu świetlicowego dla klas I-III ”Ozdoba
choinkowa
wykonana
ręcznie”.
Nagrody
otrzymali: Dominika Pabis Ia, Kacper Fik IIa,
Julia Nowak IIIa - Gratulacje!
W konkursie na „Złotego Świetlika
prowadzi Julka Nowak, poprawić się muszą
Dawid M., Adrian S. i Tomek T.

Przygody literek
KALENDARIUM GRUDNIOWE
1.XII – Dzień walki z AIDS
3.XII – Międzynarodowy Dzień
Niepełnosprawnych
4. XII – Dzień Górnika i Naftowca (Barbórka)
6.XII – Mikołajki
9.XII – Urodziny Oli Trybek
10.XII – Dzień Ochrony Praw Dziecka
14-15.XII – kiermasz ozdób choinkowych
20.XII - Dzień Ryby
23.XII – Urodziny Łukasza Fiegi.
31. XII – Sylwester

„D” od dawna dużo jadło,
Dzwonek, dynię, sznurowadło,
dumle, deski i dywany,
Dziwny fakt, niespotykany.
Denerwował się alfabet:
-Denne „D” mam – wznosił lament –
takie durne „D” ja czuję,
dawno mnie kompromituje.
Dodam przy tym, że nieładnie
jeść w dodatku co popadnie.
Chyba zrobię drakę z tego.
- A dlaczego? – A dlatego.

NASI SOLENIZANCI
W grudniu urodziny obchodzili Ola Trybek
i Łukasz Fiega. Zgodnie z tradycją przygotowaliśmy
plakaty z życzeniami i popisami wszystkich obecnych
tego dnia świetliczaków. Było STO LAT i cukierki! ☺

A „D” jadło, jadło, jadło
i się mało nie rozpadło.
Spójrzcie na „D”, wiercipięty,
jaki brzuszek ma wydęty.

