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„Skoro wrzesień, to już
jesień, ale jabłek
pełna kieszeń”.
„Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez
miesiąc pogoda się trzyma”.
„Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato
już się rodzi”.
„Kto pracował w lecie, temu powie wrzesień,
ciesz się gospodarzu, tłusta będzie jesień”.
„Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy
znojny”.

23. wrzesień – pierwszy
kalendarzowej jesieni.

dzień

KALENDARIUM WRZEŚNIOWE
1 IX – Rozpoczęcie roku szkolnego
2011/12.
72. rocznica wybuchu II wojny światowej.
02 IX – Urodziny Seweryna Drąga Ia
10 IX – Urodziny Łukasza Dyląga Ib
19 IX – Urodziny Karoliny Sarneckiej Ia
22 IX – Dzień bez samochodu.
30 IX – Dzień Chłopaka.
NASI SOLENIZANCI
W świetlicy hucznie obchodzimy nasze
ważne dni – czyli urodziny. Na specjalnym
kalendarzu
zaznaczyliśmy
kto
z
nas
w
najbliższym
czasie
ma
urodziny
i w danym dniu przygotowujemy dla solenizanta
prezent w postaci własnoręcznie wykonanego
plakatu z życzeniami i podpisami wszystkich
świetliczaków, śpiewamy sto lat. W tym miesiącu
obchodziliśmy urodziny Seweryna D., Łukasza
D. i Karoliny S. Nie zapomnieliśmy również
o sierpniowych solenizantach, byli to: Filip
Stawiarski, Kacper Starowicz, Ola Pudlik i Kamil
Kudłaty.
.
Sto lat!

NASZE SPRAWY
Witamy
wszystkie
nowe
dzieci
w świetlicy! We wrześniu dzięki zabawom
integracyjnym zdążyliśmy się już trochę
poznać.
Opowiadaliśmy
o
swoich
wakacyjnych
przygodach,
a
potem
malowaliśmy je na kartkach farbami,
zaznaczaliśmy na mapie Polski miejsca,
które odwiedziliśmy. Zrobiliśmy wystawę
łódeczek z kubeczków i papierowych ozdób.
Początkiem września został ogłoszony
konkurs
na
Złotego
Świetlika.
Najgrzeczniejszy, najbardziej pracowity
i koleżeński świetliczek otrzyma dyplom
i nagrodę na koniec roku szkolnego.
Starajcie się! ☺
Dużo mówiliśmy o bezpieczeństwie na
drodze, m.in. poznaliśmy „Przykazania
pieszego”, zrobiliśmy papierowe znaki
drogowe. Wykonaliśmy plakat „Dbajmy
o nasze środowisko”, malowaliśmy las.
Określaliśmy też cechy jesieni, czytaliśmy
wiersze, zrobiliśmy m.in. wydzierankę –
jeża, ludziki z kasztanów i żołędzi…
Uczyliśmy się też piosenek, m.in.: „Pan
samochodzik”, „A to jeż”, „Ogórek wąsaty”.
Przed nami jeszcze turniej wiedzowy
„Dary jesieni”. Powodzenia☺

Przygody literek
Kto wie, czemu kukurydza,
Którą bardzo kocha lato,
ma z kukułki coś i z rydza.
Kto z was odpowie mi na to?
Czy rydz kuka, czy kukułka?
Czy kukułka ma coś z grzyba?
Może to jest taka spółka,
która nazwy tej używa?
Każda prawda jest złożona.
Choć się śmieję do rozpuku,
znam konkluzję, a brzmi ona,
że rydz ma po prostu „kuku”. ☺

