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List od Redakcji:  

Drodzy Czytelnicy! 

To pierwszy numer naszej przedszkolnej gazetki. W tym numerze 

przeczytacie, jak nasze Przedszkolaki spędzają zimowy czas. 

Dowiedzie się również, jak możemy pomóc zwierzętom przetrwać 

zimę. Zapraszamy również do udziału w naszym słodkim konkursie. 

 

 

 

Gazetka redagowana przez panią Alicję Rąbalską. 
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Kartka z kalendarza- Dzień Babci i Dzień Dziadka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Przedszkolaki przygotowują się do uroczystości z okazji 

Dnia Babci i Dziadka. Powstają drobne upominki, 

przygotowujemy program artystyczny. Prosimy o chwilę 

cierpliwości, już niedługo rozdamy przygotowane przez dzieci 

zaproszenia. 

21 stycznia –obchodzimy 

Dzień Babci 

22 stycznia- obchodzimy 

Dzień Dziadka 

Z tej okazji Naszym 

Kochanym Babciom i 

Dziadkom z całego 

serduszka życzymy 

zdrowia i radości. 
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Dokarmiajmy zwierzęta zimą. 

Nadeszła zima. Ta piękna i zimna pora roku jest trudnym okresem dla wielu zwierząt. Wiele 

gatunków zwierząt to prawdziwe zimowe śpiochy. Zimę przesypiają niedźwiedzie. W swej 

kryjówce zwanej gawrą zimują długo, jednak od czasu do czasu budzą się. Jeże zagrzebują się w liście 

i bezpiecznie zasypiają. Inne przykłady zimowych śpiochów to na przykład borsuki i jenoty. Wiele 

zwierząt nie zapada w sen zimowy. Jelenie, sarny, dziki, wiewiórki pozostają aktywne w czasie 

zimowego okresu. 

Pokoloruj niedźwiedzie zimujące w gawrze. 

 

 Wiele ptaków odlatuje do ciepłych krajów.  Bociany, słowiki, jaskółki, wilgi przyfruną do nas 

dopiero na wiosnę. Ptaki odlatują, ponieważ zimą nie mają pokarmu, piórka ich nie grzeją. Pozostają 

te gatunki, które odporne są  na niskie temperatury.  Jesienią wyrastają im gęste pióra – puch, który 

chroni przez zimnem. Niektóre mają mocne i twarde dzioby – łatwiej znajdą pożywienie.  

Pamiętajcie nasze drogie Przedszkolaki możemy pomóc zwierzętom przetrwać zimę. Na przykład 

wróble, sikorki, sójki można dokarmiać pszenicą, siemieniem lnianym lub słoniną, ptaki, które żyją w 

wodzie suchą, skruszoną bułką (nie chlebem!). 

 

Pamiętajmy o zwierzętach zimą. 
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Materiały pochodzą ze strony WWW.scholaris.pl 

http://www.scholaris.pl/
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Bezpieczne ferie 

Czas ferii zimowych to okres odpoczynku i rozrywki. Nie zapominajmy 

o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw na dworze i uprawiania 

sportów zimowych. W trakcie ferii nasze przedszkolaki doskonale 

pamiętały o właściwym zachowaniu zimą. Poniżej prezentujemy 

wspólne plakaty, które dzieci z grupy Oa i Ob tworzyły podczas 

wspólnych zabaw.  
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Słodkie szaleństwo.  

 

Niedługo kończy się okres karnawału, przed nami Tłusty Czwartek. 

Poniżej zamieszczamy wypróbowany przepis na ciasteczka. Dzieci 

Bardzo je lubią, ponieważ są podobne do znanych Piegusków. 

Kruche ciastka z M&M’s  

 czas: 30 minut 
 liczba porcji: ok. 12 ciastek 

Składniki:  

 140 g masła roślinnego 
 160 g mąki 
 120 g cukru pudru 
 1 żółtko jaja 
 2 paczki m&m's ok. 100g 

 

Krok 1: Do miski wkładamy wszystkie składniki (poza m&m's). Masło dajemy w temperaturze 
pokojowej. Wszystko mieszamy mikserem, a następnie zagniatamy. 

Krok 2: Wrzucamy drażetki i mieszamy. 

Krok 3: Formujemy kulki 

Krok 4: Wstawiamy do nagrzanego do 170°C piekarnika i piekę około 15–20 minut. Po 
upieczeniu nie zdejmujemy ich z blachy, dopiero gdy przestygną, bo na początku będą po 
prostu miękkie, dopiero po kilku chwilach stwardnieją.  
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Uwaga konkurs!                                              

Wszystkie dzieci z naszego przedszkola zapraszamy do udziału 

w słodkim konkursie. Opowiedzcie nam, jak spędziliście Tłusty 

Czwartek, możecie przynieść nam zdjęcie, pracę plastyczną 

albo przepis na słodki deser (mile widziana pomoc kogoś 

dorosłego). Najciekawsze prace i pomysły zostaną 

opublikowane na łamach naszej gazetki oraz nagrodzone. Na 

Wasze prace czekamy do 6 marca. Prace prosimy przynosić 

do sali nr 44 (sala Grupy 0b) lub wysyłać na adres e-mail: 

18wiesci@gmail.com. 

Serdecznie zapraszamy! 

 
18-wieści Starszaka Przedszkolaka 
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Wizyta w teatrze. 

W styczniu grupy Oa i Ob udały się do Teatru Współczesnego na 

spektakl „Piotruś Pan”. Oglądanie przedstawienia połączone było ze 

zwiedzaniem teatru.  

 

 

 

 


