W numerze:
Na wakacje ruszać czas…
Bądź BEZPIECZNY !!!
Wspominamy Dzień Mamy
„Muzyczna” wyprawa
Poczytajki
Życzenia dla TATY
Łamigłówki z zerówki

Za dni kilka- o tej porze

Ja na morze nie mam czasu

będę witać polskie morze.

Wole jechać het – do lasu.

Bo najbardziej mi się marzy

I tam z dziadkiem zbierać grzyby

żeby bawić się na plaży.

albo w rzece łowić ryby.

A ja chciałbym dotknąć chmury

Dla mnie to najlepsza pora

I dlatego jadę w góry.

Żeby wskoczyć do jeziora.

Razem z mamą, razem z tatą

Nie chcę w upał chodzić w góry.

w górach lubię spędzać lato.

Wolę jechać na Mazury.

Morze, góry, las i rzeka,
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

Podczas wakacji jest dużo wolnego czasu
i mnóstwo pomysłów na wspaniałe zabawy.

!

W czasie wakacyjnych zabaw zachowuj
się odpowiedzialnie i staraj się przewidywać
zagrażające Ci niebezpieczeństwa.

To dopiero cudna sprawa,
kiedy mokra jest zabawa!
!

Nad wodą kąpiemy się tylko w miejscach
dozwolonych i strzeżonych.

W lesie jesteś gościem
Więc zachowuj się jak gość!
!

Nie oddalaj się od opiekunów.
Nie łam gałązek, nie śmieć, nie krzycz.
Gdy jakiegoś nie znasz grzybka
nie wkładaj go do koszyka.

!

Na placu zabaw zwracaj uwagę na inne
bawiące się dzieci.
Urządzenia na placu zabaw wykorzystuj
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zachowaj czujność
! Gdy jesteś sam nie wpuszczaj nikogo do domu.
Na ulicy, w sklepie czy na placu zabaw nie

Nie otwieram
obcym drzwi !

pozwól się zaczepiać nieznajomym.
Gdy poczujesz się zagrożony, natychmiast
poproś o pomoc inne osoby dorosłe.

O numerach alarmowych nie
zapominaj,
Niech je wraz z Tobą powtórzy
cała rodzina
997
- to telefon na policję,
tam niepokojące sytuacje
możesz zgłosić wszystkie

998
- wykręcasz, gdy pożar
zauważysz,
bo wtedy dodzwonisz się do
pożarnej straży.

999
- to numer na pogotowie,
dzwoniąc tam możesz innym
i sobie uratować zdrowie.

Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać,
Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać:
112
- tam możesz wszystko zgłosić
i o każdy rodzaj pomocy poprosić.

Dzień Matki to bardzo
uroczyste chwile , podczas
których dzieci z całego serca,
tak jak potrafią najlepiej,
dziękują swoim Mamom za
miłość , wyrozumiałość
i cierpliwość.

" Muzyka"
Jak smakuje muzyka?
I jaki kolor ma?
Czy nogi ma i ręce?
A może uszy dwa?
Czy gruba jest , czy chuda?
I ile ma już lat?
Czy pachnie jak wanilia?
A może jak kwiat?
Dzieci moje kochane,
zaraz odpowiem wam,
Choć wcale jej nie widać
- to ja ją dobrze znam.
Czasem mieszka w gałęziach,
gdy na jej liściach gra.
W skrzydłach ptaków się chowa,
w zawody z wiatrem gna.
Stuka deszczem po szybach,
i z rzeką płynie w dal.
Błyska iskrami słońca,
pośród szumiących fal.
Mieszka w strunach pianina,
trąbce i klawesynie.
Z utworu na pięciolinii,
do uszków waszych płynie
Grażyna Świerczyńska

Jak to jest naprawdę
z muzyką sprawdzaliśmy
w Społecznej Publicznej
Szkole Muzycznej
w Tymbarku

Ma trzy nogi, czarne skrzydło,
białe zęby w rzędzie.
Gdy pianista przy nim siądzie
- piękny koncert będzie.

T. Nowaczyk

Zabawa w chowanego
Tejże historii nikt nie pamięta,
ale pewnego razu zwierzęta
(wszystkie zwierzęta – wierz mi, kolego)
zaczęły bawić się w chowanego.
Dzięcioł w swe drzewo przestał już stukać
i mówi: „Każdy z nas będzie szukać.
Lecz niech nie kryje krecik niebożę,
bo on nikogo znaleźć nie może!”.
„Kto będzie szukał, ten ma nie patrzeć,
reszta – się schować i ślady zatrzeć.
Najpierw policzyć trzeba do setki,
szukamy sami – i bez lornetki!”.
Więc szybko każdy szuka kryjówki,
szukają słonie oraz ryjówki
(te mają lepiej, bo słoń nie może
tak jak ryjówka się schować w norze).
Zebra po cichu do miasta spieszy,
by się na przejściu schować dla pieszych.
Serce żyrafie z przejęcia bije –
z daleka widać jej długą szyję.

A na początku miał szukać sokół,
sokolim okiem popatrzył wokół
i szybko znalazł żółwia w skorupie
(własna skorupa – schronienie głupie).
Struś afrykański – ten też głuptasek!
Schował swą głowę strusiową w piasek,
myśląc: „To będzie kryjówka super!”.
Tymczasem widać mu było kuper.
A po sokole szukała wrona.
„Krrrryję!” – wrzasnęła jak oparzona.
Prawie w szukaniu dopięła swego:
znalazła wszystkich oprócz jednego.
W kwiatach stał Leon (to kameleon),
tam kolorami zalśnił jak neon.
I tu się przyznać trzeba bez bicia,
że był w tych kwiatach nie do odkrycia.
Długo szukała wrona Iwona,
lecz nie znalazła kameleona.
Do dziś tkwi biedak wśród kwiecia pstrego.
Nie warto mistrzem być chowanego...

TRUDNA ZAGADKA
Tatuś powiem ci zagadkę !
na ulicy stoi klatka,
a w tej klatce sobie siedzi
bardzo dużo złych niedźwiedzi
i pilnuje klatki pies !
Zgadnij, tatuś, co to jest ?
Nie wiesz ? Trudna ta zagadka ?
Ja ci powiem: to jest klatka !!!
Taka klatka, w której siedzi
bardzo dużo złych niedźwiedzi
i pilnuje klatki pies !
A ty nie wiesz co to jest !
Danuta Wawiłow

Wakacyjne zagadki
Na małych krzaczkach
W promieniach słonka
dojrzewają.
Są słodkie i pyszne
I czerwony kolor mają

Mnóstwo w niej witamin
I kształt ma kuleczki
Najsmaczniejszy
i najzdrowszy
Sok z czarnej ………… .

Duża i dmuchana
Bardzo kolorowa
Hop! Do góry lubi latać
-to piłka ………. .
Wody wcale się nie boi.
Lubi pływać po jeziorze.
Ale są potrzebne wiosła,
Gdy słońce mocno świeci
To wtedy nam się marzy
By koc szybko rozłożyć
Na piaszczystej plaży.

by nas fala lepiej niosła.

W tym roku szkolnym zakrętki zbierali: Kinga Gaik,
Dominik Golonka, Marysia Golonka, Dawid
Kapturkiewicz, Wiktoria Ryś i Julita Ślusarczyk.
Dyplomy i pamiątki ufundował pan Krzysztof Biernat.

DZIĘKUJEMY !

Wszystkim Rodzicom serdecznie dziękuję za współpracę, ciepłe słowa
i wyrozumiałość, a czytelnikom Żaczka za odwiedzanie tej strony.

Jadwiga Kazana

Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,
Jutro wakacje, zabawy skończone.
A teraz wszystkich czeka nagroda:
wakacje, słońce, piękna pogoda.
Pachnące kwiaty na łąkach w trawie,
przejrzysta woda w rzece i stawie,
perlista rosa na listkach w borze,
złociste pole, rzeka i morze.
Wszystkim dzieciom życzymy słonecznych i wesołych
wakacji, a w nowym roku szkolnym sukcesów
zdobywaniu wiedzy.
Opracowanie: mgr Jadwiga Kazana

