Kącik dla Dzieci
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a oknem zima na całego. Biało, zimno i... świątecznie!
Tak, święta już tuż tuż. Lada dzień będziemy wypatrywać
pierwszej gwiazdki i prezentów pod choinką. Pamiętajmy
jednak o wersecie, który powtarzamy co roku, a który oddaje istotę
tych świąt: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot
wieczny. Jan 3,16.

Znajdź drogę do złóbka
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Ludwik Jerzy KERN

Buldeneżyk - bombka
przypominająca kulkę
ze śniegu.

CHOINKA
36
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DZWONEK Z DONICZKI

Propozycja na świąteczną dekorację. Z pewnością znajdzie się w domu jakaś
stara, niepotrzebna doniczka. Poniżej znajdziesz ciekawy sposób, jak ją wykorzystać jako świąteczną dekorację!
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:
- klej, nożyczki
- gliniane doniczki
- złota farba w sprayu
- sznurek lub łańcuch z koralikami
- koraliki, cyrkonie, cekiny itp.
- złota wstążka

WYKONANIE:
Spryskać doniczki złotą farbą.
Poprzyklejać do nich koraliki i inne
ozdoby.
Na grzbiecie doniczki przykleić związaną w kokardkę wstążkę.
Można przykleić, przewiązać lub przewiesić przez doniczki sznurek lub powiesić
pojedynczo, może też być na łańcuchu koralikowym. POWODZENIA.

ŚWIĄTECZNY
HUMOR

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej
zarabiam codziennie 10 złotych!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał
trąbić!
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Nauczycielka pyta uczniów:
- Kto mi poda przykład zwierzęcia, które tak jak niedźwiedź
zapada w sen zimowy?
Jasio:
- Święty Mikołaj, tylko on
zapada w sen latem!
***

Tata pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św.
Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki elektrycznej?
- Bo ja też chcę się bawić,
kiedy jesteś w domu.
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D OKARMIAJMY PTAKI
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roku słonecznik cieszył się największym powodzeniem.
Najfajniej jest obserwować
ucztujące ptaszki. Trzeba się im
przyglądać bardzo ostrożnie, bo
sikorki są płochliwe i jak nas tylko
zobaczą, uciekają. Jeżeli staniemy nieruchomo, to możemy podziwiać całe ptasie spektakle.
To niesamowity widok, jak ptaki
walczą o najlepsze miejsce
w karmniku. Sikorki podlatują tylko
na chwileczkę, zabierają ziarenko
i uciekają, wróble biesiadują nieco

Z

a oknem zima na całego:
śnieg i mróz. Sikorki i wróbelki z niepokojem poszukują pokarmu. Pomóżmy im! Zawieśmy słoninkę, kulki ze smalcu z ziarenkami i napełnijmy nasze karmniki.
My bardzo lubimy dokarmiać
ptaszki. Na balkonowych choinkach zawiesiliśmy kulki ze smalcu
(w tym roku kupiliśmy je w sklepie). Do karmnika wsypaliśmy
pestki słonecznika, bo w zeszłym

dłużej, najbardziej panoszą się
dzwońce – bardzo hałasują i nie
dopuszczają żadnej konkurencji.
Te ostatnie są nieco mniej znane,
wyglądają jak większe wróble
i mają żółto-zielonkawe piórka.
Przekonaliśmy się, że dokarmianie ptaków jest nie tylko pożyteczne, ale też przyjemne – polecamy!

Piotruś Sowa z mamą,
zdjęcia: Anita Sowa
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