WITAMY 
Oto pierwszy, noworoczny numer naszej
nowej gazetki. Poświęcimy go tym razem
Dniom Babci i Dziadka, którym już teraz
składamy najcieplejsze życzenia podczas tej
mroźnej zimy! Nie zabraknie też Walentynek
– święta, które przybyło do nas zza „wielkiej
wody” i rozgościło się na dobre, zyskując
naszą
sympatię.
Życzymy
przyjemnej
lektury!
Redakcja

UŚMIECHNIJ SIĘ 
- Zdaje mi się, moja droga – zwraca się dziadek do
babci – że będzie padać. Jak myślisz, wziąć
parasol?
- Weź parasol.
- Tak? A jeśli nie będzie śniegu, to, po co mi
parasol? Lepiej wezmę laskę.
- Weź laskę.
- Jednak chyba zbliża się śnieżyca. Lepiej będzie
zostawić laskę a wziąć parasol.
- Dobrze, zostaw laskę a weź parasol.
- Masz rację. Ale chyba się przejaśnia. Lepiej
zostawić parasol a wziąć laskę...
- Mój Boże! Weź laskę a zostaw parasol!
- Widzisz, jaka ty jesteś! To mówisz mi, żeby wziąć
laskę, to znowu żeby parasol, a w ogóle, kto co
powiedział,
duszko,
że
ja
gdziekolwiek
wychodzę?...

WSPOMNIENIA PEWNEGO DZIADKA
Miód
Wyobraźcie sobie, że kiedyś byłem małym chłopcem.
Tak, tak! Mnie się zdaje, że to całkiem niedawno było, ale... to
było 58 lat temu! Miałem dwóch dziadków: Antoniego
i Aleksandra. Dziadzio Tonio był ucieleśnieniem dobra i miał do
mnie niekończącą się cierpliwość. Dziadek Olek... nie. Do
pierwszego lgnąłem, zaś temu drugiemu robiłem wciąż na złość!
Wstydzę się do dziś i żałuję wielce – co ja bym oddał w zamian by
się móc dziś z nim zobaczyć choć przez chwilę! Tak więc im
bardziej się złościł, tym bardziej mnie prowokował do
niepożądanych zachowań. Do dziś tego nie umiem wytłumaczyć.
Dziadek Olek hodował pszczoły. Rok rocznie stawał się
szczęśliwym posiadaczem różnych odmian miodu, którym potem
obdarzał naszą rodzinę i przyjaciół. Mnie podarowany miód nie
wystarczał najwyraźniej, bo wymyśliłem sobie, że będę mu go
podbierał dodatkowo. Ale nie z jednego słoika tylko z kilkunastu
na raz! Tu łychą, tam palcem, tu patykiem a tam pałką. Robiłem
to tak żeby mnie nie przyłapał, ale żeby było widać, że ubywa.
Robiłem zdziwione oczy, gdy zerkał podejrzliwie. W dzisiejszych
czasach zainstalowałby kamery i złapał mnie raz dwa – ale wtedy
takiej możliwości nie było. Wnuków miał sześcioro – no i... który
to? W dniu, który mam na myśli dziadek był w wyjątkowym
nastroju. A ja, złośliwiec jeden, zakradłem się do spiżarni i dawaj
zajadać miodek z różnych słoików. No i tym razem mi się nie
udało. Traf chciał, żeby dziadzio mnie przyłapał. Już myślałem,
że mi złoi skórę lub co najmniej porządnie skrzyczy – ale nic
podobnego! Zdjął półtoralitrowy słoik z najwyższej półki i rzekł
spokojnym, ciepłym głosem:
- Mam tu dla ciebie coś specjalnego. Najsłodszy, jaki dotąd udało
mi się uzyskać. Wiem, że uwielbiasz miód. Moja krew! Oto
srebrna łyżeczka – prezent ode mnie dla ciebie – spójrz, są tu
twoje inicjały. Teraz jedz. Na zdrowie! Zjedz ile się da a najlepiej
do dna! Ja ci nigdy chłopcze miodu nie żałowałem!
Jadłem i jadłem, zieleniejąc na twarzy z każdą kolejną
łyżeczką bardziej. Do dna... Na koniec dziadek mnie przytulił,
poklepał po ramieniu, a ja... Już nigdy więcej nie zrobiłem mu
ani jednego psikusa. Od tamtej pory do dziś, nie wziąłem do ust
miodu. A dziadek zyskał u mnie najwyższy szacunek.
Pozdrawiam Redakcję i Czytelników „322.BELFERKA”
Dziadek J.

KĄCIK KULINARNY

WIERSZYKI UCZNIÓW O ZIMIE

NOWOROCZNA „SAŁATKA BOGÓW”
Pierś z kurczaka – ugotować do miękkości
w wodzie z dodatkiem Vegety, po czym
pokroić w kostkę (można też obsmażyć
na złoto).
 Paczkę
płatków
migdałowych
uprażyć
na suchej
patelni
z
odrobiną
soli
na brązowo.
 80 dag winogron, pół na pół jasnych
z ciemnymi (najlepiej bez pestek), pokroić
na ćwiartki.
 Wszystko wymieszać z dodatkiem sporej
ilości majonezu.
 Na koniec dodać pieprz świeżo zmielony.
Najlepiej smakuje następnego dnia. Uwaga, to
wciąga! Spróbowana najczęściej nie może
doczekać dnia następnego, gdyż domownicy
kosztując, czy smaczna, opróżniają miskę... do
dna !
SMACZNEGO!!!


SKĄD SIĘ WZIĘŁY WALENTYNKI?
Walentynki są uważane za święto miłości w kręgach
kultury zachodniej. W Polsce uznaje się je za
sympatyczny, choć komercyjny zwyczaj, który przybył
zza Oceanu. Jednak, jak to często bywa, jest inaczej.
Walentynki faktycznie przybrały znaczącą oprawę
w Ameryce, gdzie symboliczne kartki wysyłane są
w niebotycznych ilościach (około miliarda), oczywiście
nie tylko do “ukochanych”, ale do wszystkich, których
obdarzamy “pozytywnymi” uczuciami. Faktycznie istniał
Walenty, a nawet paru świętych, którym przypisuje się
męczeńską śmierć właśnie w tym dniu, jednak, jak to
z wieloma zwyczajami bywa, jego geneza sięga dalej
w czasie. Najprawdopodobniej czasów rzymskich.
Wtedy to obchodzono święto płodności Lupercalia.
Poświęcone bogowi Faunowi obchodzone było 15
lutego. W średniowieczu uważano także, że ptaki
zaczynają zalecać się do siebie właśnie 14 lutego,
zapewne i to miało wpływ na wysyłanie miłosnych listów.
Co do Św. Walentego, przynajmniej jednego z nich, to
był on postacią historyczną z III wieku. Wbrew rozkazom
Klaudiusza II, cesarza rzymskiego, dawał on tajemne
śluby. Cesarz uważał, że żonaci młodzi ludzie mniej
chętnie przyłączali się do jego armii, co nie było po jego
myśli. Walenty został skazany i stracony, lecz przed
śmiercią przekazał kartkę dla córki dozorcy więziennego:
"Od twojego Walentego" (nadal jest to najczęściej
używany zwrot w angielskojęzycznych kartkach – “From
your Valentine”. Następnie, w 496 roku, papież Gelasius
ustanowił Walentego patronem zakochanych.

Hej na sanki koleżanki,
w nocy biały śnieżek spadł.
A więc z górki na pazurki,
aż zaświszcze w uszach wiatr.
Ach z tej górki na pazurki,
miło się na sankach mknie.
Ale potem pod tę górkę,
znowu trzeba wciągać je.
Alicja klasa 3a

ZIMOWA KOLOROWANKA

SZKOŁO... ECH...uśmiechnij się!



Humor z zeszytów
„Kameleon ma oczy, które mogą kręcić głową
dookoła.”
„Wielbłądy
wędrują
w karnawałach.”

przez

pustynię

„Rolnicy nie lubią kretów, bo obgryzają im
korzenie.”
„Błony komórkowe spełniają bardzo ważną
funkcję w życiu komórki: wiedzą kogo wpuścić,
a kogo wypuścić – czyli funkcję celnika.”
„Choroby przenoszą się z rośliny na roślinę
a niekiedy z roku na rok.”
„Bakterie, które rozmnażają się przez kichanie
prowadzą tryb życia koczowniczy.”

CIEKAWOSTKI, PRZEMYŚLENIA,
INFORMACJE
Coraz
więcej
dzieci
z prawidłowym pisaniem.

ma

problemy

Powodem jest słabo ukształtowana sprawność
manualna. Powodów jest wiele, od małej ilości
zajęć plastycznych w szkole i w domu poprzez
ograniczanie
sprawności
pisania
do
posługiwania się np. klawiaturą komputerową.



ćwiczenia manualne, do nich zalicza
się: modelowanie z plasteliny, modeliny,
i innych tworzyw; nawlekanie koralików,
kuleczek;
wydzierankinaklejanki;
wycinanki
–
naklejanki;
origami;
udawanie gry na pianinie;
ćwiczenia graficzne, czyli: rysowanie
wzorów
po
śladzie;
kopiowanie
rysunków; rysowanie szlaczków; pisanie
bez odrywania ręki;

Pomysłów może być wiele, można również
posiłkować się specjalnie przygotowanymi
grami edukacyjnym, które mają na celu
usprawnić zaburzoną funkcję motoryczną.
Zasada jest jedna, im wcześniej zachęcimy
dzieci do zajęć plastycznych tym istnieje
większa szansa, że będzie pisało ładniej.
Jednak jak w każdej terapii i ta wymaga dużo
czasu, cierpliwości i pomysłów na zajęcia.
„Bezpieczne

i zdrowe zabawy
zimowe”

Takie hasło towarzyszyło nam podczas
zimowych ferii, więc wszyscy powróciliśmy
do szkoły zadowoleni i wypoczęci . Aura
nam dopisała i śniegu było pod dostatkiem
,więc korzystaliśmy z uroków zimy.
Niektórzy z nas nawet w czasie ferii nie
rozstawali się z naszą „Wesołą Szkołą”.
Tu korzystali z oferowanych przez szkołę
zajęć rekreacyjno – sportowych pod dobrą
opieką nauczycieli w ramach ,, Zimy w
mieście ‘’

Jak usprawniać motorykę u dzieci?
Ćwiczenia
manualne
to
ostatni
etap
przygotowania dziecka do nauki pisania. Ich
celem jest usprawnianie motoryki rąk oraz
koordynacji wzrokowo-ruchowej, poczynając od
dużych ruchów ramienia i przedramienia,
kończąc na drobnych, precyzyjnych ruchach
nadgarstka, dłoni i palców.
Ćwiczenia manualne można podzielić na:


ćwiczenia rozmachowe, do których
zalicza się: zamalowywanie farbami
dużych płaszczyzn dużym pędzlem
w różne kierunki; malowanie dużych form
kolistych, falistych, szlaków; pogrubianie
konturów dużych form geometrycznych
i dużych rysunków; malowanie palcami



OD REDAKCJI NA DO WIDZENIA
Drodzy Czytelnicy, życzymy Wam, aby przez cały
Nowy 2019 Rok dopisywało Wam i Waszym bliskim
zdrowie, a zaraz po tym niech się pojawią sukcesy,
spełnione pragnienia, łatwość rozwiązywania
codziennych problemów. Niech towarzyszy Wam
optymizm i motywacja do działania zaś temu
wszystkiemu życzliwi ludzie.
Redakcja

