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Styczeń 2021. PamiętaJ 21!
Gdy styczeń jasny i biały 

w lecie bywają upały.

Marzy Ci się 
mroźna zima! 
Obejrzyj 
“Krainę Lodu”. 

Przysłowie:



Styczeń mistrz krajobrazu…
Doskonały malarz

http://www.youtube.com/watch?v=Bb4lKjDbn4E


Darmowy 
podarunek 

z nieba
Droga, kochana zimo, tak bardzo za Tobą tęsknimy cały rok.
Kiedy pojawi się śnieg to jesteśmy szczęśliwi. Biały puch 
zmienia przyrodę, ale również nas, ludzi, wyzwala w nas 

radość, uspokaja, spowalnia szybkie tempo codziennego życia. 
Śnieg budzi w nas beztroskie, radosne dziecko. Kusi, by go 
dotknąć, formować i się nim cieszyć. Jest podarunkiem, który 

dosłownie na nas spada.



Czy lubicie kłaść się na śniegu,  robić anioły, 
orły lub łapać na język spadające płatki śniegu?

Hu hu ha 
nasza zima 
zła!

Uwielbiamy biały, 
magiczny puch.



Czy wiesz, że…

Lód lodowca składa się ze śniegu?
Sztuczny śnieg jest wytwarzany z wody?

Nie ma dwóch identycznych płatków śniegu?
Istnieje wiele rodzajów śniegu?

Jeśli zaciekawiły Cię te wiadomości poszukaj informacji w Internecie.



Chwile spędzone z rodziną, przyjaciółmi, 
kolegami na rześkim zimowym powietrzu, 

w otoczeniu zimowej aury-bezcenne.
Co możesz robić gdy spadnie śnieg?

Lepić bałwana. Czyli klasyka gatunku! ...
Rzucać śnieżkami. Byle nie z lodu i nie w twarz. Pamiętaj!
Jeździć na sankach i ślizgaczach. Od wyboru do koloru....
Robić aniołki na śniegu, rysować patykiem po śniegu.
Rzucać śnieżkami do celu. ...
Szukać ukrytych  skarbów w śniegu. ...
Kulig.



Zimowe napoje 
Mniam, Mniam

Do rondelka wlej mleko i śmietankę kremówkę, dodaj szczyptę cukru 
waniliowego, zamieszaj,  podgrzewaj prawie do zagotowania. Stopniowo 
dodawaj po kosteczce czekolady do rondelka a nie do buźki,  absolutnie 
nie sprawdzaj czy jest słodka, cały czas energicznie mieszaj. Zagotuj aż 
czekolada będzie gładka i kremowa. Przelej do ulubionego kubka lub 
filiżanki.
 Zrób rozgrzewającą herbatę z sokiem malinowym i goździkami, 
pomarańczą.

Możesz przygotować coś tak pysznego
 dla swoich Kochanych Dziadków, 
a do tego pyszne ciasteczka w kształcie serduszek i przyjęcie gotowe!



Podczas zabaw zimowych!!!
Nie zjeżdżaj z górki na ulicę.
Nie wchodź na zamarznięte jeziora i stawy.
Nie rzucaj śnieżkami w ludzi i w samochody.
Nie ślizgaj się na chodnikach.
Zakładaj kask ochronny na głowę.
Nie urządzaj kuligu za samochodem po ulicach.
Bądź rozważny i odpowiedzialny.

Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, nie zadawaj 
się z obcymi.



Moja Babcia i Mój dziadek to 
wspaniali są dziadkowie...

Z okazji dnia Babci i Dziadka
 życzymy Wam wszystkiego, co w życiu 
najlepsze i najpiękniejsze, 
dobrego zdrowia, nieustającej radości 
oraz miłości i samych pogodnych dni.

 



Zimowa higiena

Mycie rąk to ważne!
Obejrzyj koniecznie następny slajd.

Śpij co 

najmniej 

7-8 godzin 

na dobę.

Wyjdź na 
spacer

Pamiętaj 
o czapce, szaliku 

i rękawiczkach

Odżywiaj 
się zdrowo Unikaj osób, 

które mają 
infekcje

Noś chusteczki 
higieniczne



Myj ręce zawsze po powrocie do domu, po wyjściu 
z toalety, po zabawie, przed jedzeniem.

Dziękuję za uwagę Bernadetta Miziniak



Dziękuję za uwagę :)
Pani Bernadetta Miziniak
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