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Kwiecień ciepły, kwiecień zimny
czy wy o tym dzieciaki wiecie,
raz w koŜuchu raz w sandałach jest
taki kwiecień plecień.
Proszę pani od pogody,
czy ten kwiecień nie chce zgody?
Sypie śniegiem, słońcem praŜy,
deszcz i burza teŜ się zdarzy.
/Fragment piosenki "Czy ten kwiecień ma źle w głowie?"/

NASZE SPRAWY
W pierwszym tygodniu kwietnia
przeŜywaliśmy Święta Wielkanocne. Do szkoły
wróciliśmy wypoczęci, a w świetlicy
„przywitało” nas hasło tygodnia „Kolorowy
świat zabawek”. Dzieci chętnie prezentowały
przyniesione
pluszami
i
nie
tylko.
Dowiedzieliśmy się, gdzie produkuje się
zabawki i jak to się robi. Obok rysowania
naszych ulubionych zabawek, czytaliśmy teŜ
ciekawostki i opowiadaliśmy swoje przygody.
Zastanawialiśmy się teŜ nad tym, kim
będziemy gdy dorośniemy? Poznawaliśmy
róŜne zawody wykonywane przez dorosłych,
były zagadki, wiersze i plakaty, a takŜe zabawy
na dywanie.
Odbyliśmy wiele pogadanek o teatrze,
jego pracownikach, elementach z historii teatru.
Oglądaliśmy przedstawienia teatralne, np.
„Zaczarowany świat”, wykonaliśmy kukiełki
z wełny. W świetlicowym konkursie teatralnym
wygrała sztuka „I wszystko było świetnie”
wymyślona i przedstawiona przez Ulę Wojnę
z kl.IVb i Alę Chrostowską z kl.IIIb. Gratulacje!
W konkursie
na Złotego Świetlika
prowadzi Ala Ch. ☺ Starajmy się dalej!

Przygody literek
KALENDARIUM KWIETNIOWE
1IV – Prima Aprilis
Międzynarodowy Dzień Ptaków
2IV - Międzynarodowy Dzień KsiąŜki
dla dzieci
5IV - Dzień Leśnika i Drzewiarza
5-10IV - Przerwa świąteczna
7IV - Dzień Pracownika SłuŜby Zdrowia
11IV - Dzień Radia
1 IV – Urodziny Kacpra Wojny z kl.Ib
22IV - Dzień Ziemi
26IV - Dzień Drogowca i Transportowca
29IV - Międzynarodowy Dzień Tańca
NASI SOLENIZANCI
W kwietniu urodziny
obchodził
Kacperek Wojna z klasy Ib.
STO LAT!

Pan Prosiaczek prosił Pandę,
Ŝeby poprosiła Wandę,
Ŝeby poprosiła pszczółkę,
Ŝeby z nim zawarła spółkę.
Prosił teŜ Piotrusia Pana,
By pietruszkę jadł od rana.
Prztyczka w nos dał Pani Pumie,
po czym zniknął w sporym tłumie.
Ja prosiaczka nie pojmuję,
moŜe on się kiepsko czuje?
Wyjaśniły sprawę kaczki:
- Takie właśnie są prosiaczki.

