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ŚWIETLIKI                  
       NR 2 GRUDZIEŃ 2014/ STYCZEŃ-LUTY 2015 rok 

Maria Konopnicka 
 
 
„Zła zima „ 
 
 
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 
Szczypie w nosy, szczypie w uszy 
Mroźnym śniegiem w oczy 
prószy, 
Wichrem w polu gna! 
 
Nasza zima zła! 
 
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 
Płachta na niej długa, biała, 
W ręku gałąź oszroniała, 
A na plecach drwa... 
 
Nasza zima zła! 
 
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 
A my jej się nie boimy, 
Dalej śnieżkiem w plecy zimy, 
Niech pamiątkę ma! 
 
Nasza zima zła! 
 
 

 

Zespół redakcyjny 
zaprasza do lektury drugiego w 
roku szkolnym 2014/2015 numeru 
naszej gazetki „Świetliki”. W 
numerze znajdziecie ciekawostki, 
porady, zagadki oraz zdjęcia  
przedstawiające wydarzenia z 
naszej świetlicy . 

 

 

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ  

W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
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Czy znasz świętego Mikołaja? 

 

Święty Mikołaj, to taki Święty,  
który przynosi dzieciom prezenty.  
I choć to może jedynie bajka,  
mieszka podobno gdzieś w Mikołajkach.  
 
Ma tam, jak mówią, domek z ogródkiem,  
gdzie spędza chwile wytchnienia krótkie.  
Bo choć to męczy go pewnie nieraz,  
co dzień dla dzieci prezenty zbiera.   
 
Wreszcie nadchodzi chwila właściwa,  
więc renifery z północy wzywa.  
A za nim sanie, do których Święty  
ostrożnie układa wszystkie prezenty.  
 
Ruszają sanie, mkną ponad drzewa,  
święty Mikołaj wesoło śpiewa.                                                                                                                   
 A z sań ku ziemi, w szalonym biegu,  
prezenty lecą, jak płatki śniegu.  

 
Nad ranem koniec podniebnej jazdy,  
na pożegnanie mrugają gwiazdy.  
I choć to może jedynie bajka,  
Święty Mikołaj śpi w Mikołajkach.  
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Kilka zagadek o zimie i świętach  dla rozruszania szarych komórek przedstawia 
Sowa Mądra Głowa: 

 

 

Jaka porę roku mamy, 

gdy za morzem są bociany? 
 
  

Latem było tu boisko, a gdy zimą mróz 
ścisnął, 

wylano wodę czystą, to już jest … 

 
 

Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek. 
 
  

Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. 

Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie 
powiem! 
 
  

Z lodowych klocków – dom niewysoki. 
Jego lokator hoduje foki.  
                                                      
Byś po śniegu jeździć mógł, musisz 
przypiąć je do nóg.     
                 
Szybko po lodzie niosą nas one, dwa ostrza 
do butów mocno przyczepione. 
 
Gdy spadnie po raz pierwszy, świat robi 
się bielszy. Wyciągamy narty, sanki, dzieci 
lepić chcą bałwanki. 

 
Na wysokich nogach z dużymi rogami, 
ciągnie sanie Mikołaja krętymi drogami. 
 
Na samym wierzchołku ma ją choineczka. 
To błyszcząca… 
 
Przyszła do nas z lasu calutka zielona. A 
gdy przyjdą święta będzie wystrojona 
 
  

Jest sroga pani na świecie, znasz ją dobrze 
miłe dziecię. 

Ma trzech synów: pierwszy – ostry, w uszy 
szczypie. 

Drugi – miękki, w białe płatki, chociaż 
dobry w oczy sypie. 

Trzeci – twardy, jak szkło gładki. 

Nazwij synów, nazwij matkę. I już całą 
masz zagadkę. 
 
  

W jakiej stołówce za każde danie, 

goście dziękują nam – ćwierkaniem? 
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   Ponieważ już wkrótce zapewne spadnie śnieg i zbliżają się  ferie przypominamy 
zasady bezpiecznej zabawy zimą: 

 

 

 

1. Na łyżwach jeździmy tylko po lodowisku. 
2. Na sankach jeździmy w miejscach oddalonych od ulicy. 
3. Nie rzucamy twardymi śnieżkami w kolegów. 
4.  Nie organizujmy kuligów na terenie dróg publicznych i nie zaczepiajmy 

sanek do pojazdów mechanicznych, 
5. Nie należy rzucać śnieżkami w nadjeżdżające samochody – zaskoczony 

kierowca może stracić panowanie nad pojazdem, 

6. Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich patykami lub 
kamieniami, 

7. Źle zabezpieczone konstrukcje ze śniegu - dach igloo, w momencie odwilży, 
grozi zawaleniem. 
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Może się zdarzyć, że podczas ferii pozostaniecie sami w domu. Oto kilka wskazówek 
jak należy się  zachowywać abyście byli wtedy bezpieczni. 

Zasady postępowania na podwórku: 
 
- ustal z rodzicami obszar, na którym możesz się bawić, 
- zawsze informuj rodziców o miejscu swoich zabaw np. gdy będziesz chciał iść do 
kolegi do domu, 
- nie oddalaj się zbyt daleko od domu, 
- nie baw się w odosobnionych, ustronnych miejscach – jeżeli będziesz potrzebował 
pomocy, nikt Cię nie usłyszy, 
- nie noś kluczy w sposób widoczny dla innych. 
 
Zasady postępowania z „obcymi”: 
 
- podstawową zasadą jest nie udzielanie „obcemu” informacji o sobie i swojej 
rodzinie, gdy jesteście sami w domu, a do drzwi ktoś obcy puka, nie otwierając 
drzwi powiedz, że mama śpi i nie można jej budzić, albo jest zajęta i nie może teraz 
podejść, 
- jeśli obcy mówi, że Twoi rodzice przysłali go, aby zabrał coś ważnego z domu – nie 
wolno wpuścić Ci obcego do domu, albo przekazać mu rzecz o której mówił, 
powiedz, że nie masz klucza od mieszkania, bo zostawiłeś go u sąsiada, ale wyszedł 
on do sklepu (gdyby była to prawda, o przyjściu takiej osoby rodzice na pewno 
powiedzieli by Tobie), 
- kiedy na podwórku ktoś zapyta Ciebie, gdzie są Twoi rodzice odpowiedz, że w 
domu, 
- kiedy ktoś zatelefonuje, gdy będziesz sam w domu, powiedz, że rodzice teraz nie 
mogą podejść do telefonu i poproście rozmówcę o zostawienie swojego numeru 
telefonu to rodzice do niego oddzwonią, 
- nigdy nie mów o pieniądzach i innych cennych rzeczach, które są w Twoim domu, 
nie chwal się ile zarabiają Twoi rodzice, 
- nikomu nie opowiadaj o planowanych wyjazdach, może ktoś wykorzystać Waszą 
nieobecność w domu, 
- kiedy ktoś obcy próbuje nawiązać z Tobą rozmowę, powiedz, że rodzice nie 
pozwalają Ci rozmawiać z nieznajomymi, 
- nigdy nie bierz słodyczy, zabawek, pieniędzy od osób nieznajomych, 
- nigdy nie przyjmuj propozycji wspólnego spaceru lub przejażdżki samochodem, 
- jeśli obcy będzie próbował zrobić Ci krzywdę – WOŁAJ GŁOŚNO O POMOC, 
- o wszystkich niepokojących spotkaniach z nieznajomymi zawsze mów rodzicom. 
 
 
 
Życzymy Wam bezpiecznego wypoczynku!  ☺ 
 
        źrodło:  KRP V – Bielany, Żoliborz. 
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Pomóżmy ptakom przetrwać zimę! 

Podczas dokarmiania ptaków  możemy : 

- przyjrzeć się im z bliska 
- zaobserwować ich naturalne zachowanie 
- posłuchać ich głosów 
- nauczyć się je rozpoznawać i nazywać. 
W jaki sposób dokarmiać ptaki i o czym należy zimą pamiętać? 

Miejsce dokarmiania ptaków musi być tak zbudowane aby chroniło pokarm 
przed śniegiem oraz tak położone aby drapieżniki np. koty nie miały do niego 
dostępu. 

Ptaki jedzą nasiona słonecznika, kukurydzy, pszenicy, grochu a także płatki 
owsiane oraz orzeszki ziemne, ważne żeby te ostatnie nie były solone. Sójki i sikorki 
chętnie pożywia się tłuszczem np. słoniną. 

Ptakom wodnym najlepiej podawać surowe lub gotowane (bez soli!) 
warzywa, a także takie produkty jak ziarna, kasze, płatki owsiane. 

Nie zapominajmy o wodzie! Szczególnie przy mroźnej pogodzie ważne jest 
umieszczenie pojemników z wodą, którą ptaki będą pić. 

Naturalnym pokarmem dla ptaków są owoce i nasiona roślin, dlatego w 
miarę możliwości możemy z myślą o ptakach sadzić w naszych ogródkach takie 
rośliny jak jarzębina, kalina, głóg, dzika róża, czarny bez i inne. Nie ścinajmy 
kwiatów, bo pozostawione na nich nasiona są chętnie zjadane przez naszych 
skrzydlatych przyjaciół. 

Jak przygotować stołówkę dla naszych skrzydlatych przyjaciół? 

Najpopularniejsze są wszelkiego rodzaju karmniki, które można kupić lub 
własnoręcznie wykonać z pomocą dorosłych. Można też przygotować pożywne kule 
tłuszczowe oraz plastikowe butelki pełne obfitości. 
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21 stycznia obchodzimy Dzień Babci a 22 stycznia – Dzień Dziadka. 

Kwiaty dla Dziadka 
Wanda Chotomska 
 
Kto ci opowie o dawnych latach? 
Tych lat naoczny świadek. 
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną, 
opowie Ci - Twój Dziadek. 
 
Otworzy serce, kieszeń otworzy, 
podsunie czekoladę. 
Z Twoich sukcesów zawsze się cieszy. 
Kto? No, wiadomo – Dziadek. 
 
A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz, 
jak trzeba spytać o radę, 
to kto za uszy wyciągnie z biedy? 
Wiadomo, zawsze – Dziadek! 
 
Więc wnuki proszą, żeby w kwiaciarniach 
kwiatków nie chować pod ladę. 
Dziadek ma święto! Kwiaty dla Dziadka! 
Wiwat, niech żyje Dziadek! 
 
 
 

U Babci jest słodko 
Wanda Chotomska 
 
Kiedy tata basem huknie, 
kiedy mama cię ofuknie, 
kiedy patrzą na człowieka okiem złym - 
to do kogo człowiek stuka, 
gdzie azylu sobie szuka, 
to do kogo, to do kogo tak jak w dym? 
U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką. 
No, proszę, zjedz jeszcze ździebełko 
i głowa do góry! 
Odpędzę te chmury 
i niebo odkurzę miotełką. 
 
Nie ma jak babcia, 
jak babcię kocham - 
bez babci byłby kiepski los. 
Jak macie babcię, 
to się nie trapcie, 
bo wam nie spadnie z głowy włos! 
 
U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką, 
a może chcesz placka spróbować? 
Popijasz herbatę 
i słońce nad światem 
już świeci jak złoty samowar. 
 
Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia ! ☺  
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Nasza świetlica w okresie przedświątecznym, z dnia na dzień była coraz piękniej 
udekorowana! W ten sposób czas spędzony na niej był miły i z radością wszyscy 
oczekiwali na Święta Bożego Narodzenia. Oto zdjęcia przedstawiające wyniki pracy 
twórczej dzieci uczęszczających na świetlicę, które z pomocą pań wychowawczyń 
wykonały piękne ozdoby. 
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