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W miesiącu lutym Krasnale będą uczyły się:
Wiersz: ,,Zima’’

Wieje wiatr, zimno jest,
zaraz będzie padał śnieg.
Pada śnieg, wieje wiatr,
mróz chce zmrozić
cały świat.
Tup, tup, tup,
klap, klap, klap,
zima otuliła świat.

Piosenkę: ,,Tupu tup po śniegu’’
1.Przyszła zima biała,
śniegu nasypała,
zamroziła wodę,
staw przykryła lodem.
Ref. Tupu tup po śniegu,
dzyń, dzyń na sankach,
skrzypu skrzyp na mrozie
lepimy bałwanka. X2
2.Kraczą głośno wrony,
marzną nam ogon.
Mamy pusto w brzuszku,
dajcie nam okruszków!
3.Ciepłe rękawiczki
i wełniany szalik.
Białej, mroźnej zimy
nie boję się wcale

W miesiącu lutym
Skrzaty będą uczyły się:
Wiersz: ,,Luty’’
Mroźny luty przysiadł na szkolnym boisku.
Podziwiał jak dzieci mkną na lodowisku.
Pilnował, by wszystkie nosiły czapeczki,
rękawiczki i szaliki lub ciepłe chusteczki.
Patrzy luty jak wróbelki z zimna przytupują.
,,By nie zmarzły na sopelki niech pospacerują.’’
Rzuca garść okruchów chleba i wraca do dzieci.
Tak to w czasie srogiej zimy czas lutemu leci.

Piosenkę: ,,Tydzień’’

1.Pierwszy dzień to poniedziałek
do przedszkola więc ruszamy.
Zaraz po nim mamy wtorek
a we wtorek w piłkę gramy.
Środa to środek tygodnia.
W czwartek wesoło śpiewamy
a następny dzień to piątek
w piątek przedszkole żegnamy.
Ref. Siedem dni tygodnia mamy,
całe pięć razem spędzamy.
Bo w przedszkolu szybko płynie czas
A melodia ta, właśnie uczy nas.
2.Że dniem następnym dniem jest sobota
to dzień wolny od przedszkola.
W ten dzień mamie pomagamy,
po podwórku też biegamy.
A w niedzielę z rodzicami
razem na spacer pójdziemy,
tak się kończy tydzień cały
ale jutro znów zaczniemy.

W miesiącu lutym Smerfy będą uczyły się:
Wiersz: ,,Zimowe dni’’

Ziemia śniegiem zasypana,
dniom się nie chce wstawać z rana.
Poniedziałek po kryjomu
Tylko nos wystawia z domu.
Wtorek śmielszy jest od brata
i przed domem śnieg zamiata.
Środa śledzi ślad zająca,
czwartek puch z choinek strąca.
Piątek białą kulę toczy,
a Sobota, mrużąc oczy,
do Niedzieli śnieżką strzela .
Głośno śmieje się Niedziela,
otrzepując bitwy skutki,
żal, że w zimie dzień tak krótki!

Piosenkę: ,,Rodzina pór roku’’
Ref.: Wiosna, lato, jesień, zima idą krok w krok!
Pory roku jak rodzina razem cały rok!
1.Wiosna w pąkach, lato w kwiatkach, jesień w liściach, zima w płatkach.
2.Raz zielono, raz kwieciście, raz brązowo, raz srebrzyście.
3.Trochę słońca, trochę chłodu, trochę wiatru, trochę lodu.
4.Wiosna nuci, lato śpiewa, jesień szumi, zima ziewa.
5. I tak sobie pory roku w kółko krążą, zawsze zdążą.

OGŁOSZENIA - luty 2018 r.
1. 20 lutego od godz. 9.30 odbędzie się przedstawienie pt. „Jestem przyjacielem
ludzi” o tolerancji TETRU KURTYNA KRAKÓW
(opłacone przez Gminę Tarnowiec)
2. Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/19 odbywać się będzie
od 28 lutego – do 13 marca br. Rodzice dzieci już uczęszczających do
przedszkola składają w dn. 20 – 27 lutego br. deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.
3. Składamy serdeczne podziękowanie;
 Pani Ciepiela za słodycze i baloniki,
 Pani Kaczorowskiej za puzzle,
 Panu Łuszcz za pyszne ziemniaki, pietruszkę i buraczki,
 Panu Tomasik za udostępnienie statywu.
Pomoc Państwa jest dla nas nieoceniona.

Szanowni Rodzice,
Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w zorganizowanej w naszym
przedszkolu akcji charytatywnej Góra Grosza 2017. Zebrane pieniądze
zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom z przeznaczeniem na pomoc
dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
Oto wyniki tegorocznej akcji:
łączna kwota zebranych monet to 363,40 zł co daje blisko 3,83 zł w
przeliczeniu na jedno dziecko.

