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Luty to jest miesiąc 
zmienny - pół zimowy, 

pół wiosenny

Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę 
czuje, ale czasem tak się zżyma, że człek prawie 

nie wytrzyma.
UPS! Co to znaczy zżymać się? - sprawdź w słowniku.



         Walentynki
14 luty. Dzień zakochanych.

W tym dniu panuje zwyczaj wysyłania 
kartek, wierszyków, życzeń. Można 

podarować komuś drobny upominek. A zatem 
do dzieła!



Policz ile jest dni 
od dzisiaj do… Wiosny

No właśnie, a pamiętacie 
kiedy rozpoczyna się ta 
piękna pora roku?



09.02 Międzynarodowy Dzień Pizzy
17.02. światowy Dzień kota

Najsłynniejszy kot na świecie?  Jakie było jego 
ulubione danie? Co  łączy te dwa dania: pizzę i….? 

Chyba kraj pochodzenia. A wiecie jaki? 
Przestaw anagram.

Anagram to wyraz powstały przez przestawienie liter lub sylab. HOWCłY

 Margherita, Marinara, 
Capricciosa



ABC EkonomiI

Naucz się oszczędzania, bo 
oszczędzanie to dobry nawyk,  
przecież pieniądze nie biorą się 
znikąd, a ich zarabianie wymaga czasu 
i wysiłku. Zdobyte umiejętności 
z pewnością przydadzą się 
w przyszłości.

“Ziarnko do 
ziarnka, aż zbierze 
się miarka”.



Stop wulgaryzmom
Dbajmy o kulturę języka. Postaraj się nie 
używać wulgaryzmów. Nasz język ojczysty  
jest piękny i bogaty, ma wiele tysięcy 

słów. 
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Używaj słów 

proszę, 
dziękuję, 

przepraszam.



ZagaDKI o higienie 
osobistej

Dziurki w niej, jak w serze.

Żyła w morzu na dnie.

Do wanny ją bierzesz,
bo umie myć ładnie.

Do suchej nitki
moknie nieraz,
gdy po kąpieli
nim się wycierasz.

Długa i wąska

z krótkimi włoskami.

Wesoło pląsa

pomiędzy zębami.

Przyjemnie 
pachnie,
ładnie się pieni,
a brudne ręce
w czyste 
zamieni.

Czeka w Twojej łazience,

w kostce albo w płynie.

Posmaruj nim ręce,

a brud zaraz zginie.

W tubce lub butelce,

biały i pachnący.

Trzeba się nim 

posmarować,

wychodząc na słońce.



Pomagać to nieść serce na dłoni

Rozejrzyj się wokół, może ktoś potrzebuje Twojej 
pomocy, zainteresowania, rozmowy.

Pomagając innym pomagamy sobie-stajemy się lepsi.

Pomaganie innym bez oczekiwania wymiernych korzyści sprawia, że czujemy 
się lepsi. Zrozumienie, słuchanie drugiego człowieka pozwalają również 
dowiedzieć się czegoś o nas samych i poznać siebie. Bezinteresowna pomoc 
drugiej osobie to najlepsza nauka człowieczeństwa.



ABC witaminy
Żyj zdrowo

Tak,gdy masz ochotę na coś słodkiego lub 
małe co nieco, sięgnij po owoce.

Owoce zawierają duże ilości ważnych 
składników, w tym błonnika, witamin i 

minerałów.

an apple 
a day 
keeps 
the 
doctor 
away



dziękuję za uwagę :)
pozdrawiam Was serdecznie

pani Bernadetta

grafika: źródło Internet


