WITAMY 
Oto drugi, bardzo wiosenny numer naszej
gazetki. Będziemy w nim prowokować
upragnioną porę roku, by nie zamarudziła,
tylko nadeszła na czas, bo bardzo już
czekamy! Miłej lektury!
Redakcja

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do
mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te
cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto,
posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty
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WSPOMNIENIA PEWNEJ MAMY
To było w marcu 2 lata temu. Mój młodszy syn miał wtedy
6 lat i chodził do przedszkolnej zerówki. Pewnego dnia
wrócił z przedszkola i podczas rodzinnego obiadu, ze
śmiertelną powagą na twarzy oświadczył wszystkim
uroczyście, że jest zakochany i że bez pamięci! I że musi
rzucić szkołę, bo ma już troje dzieci, a to nie są żarty, ktoś
w tym jego domu musi zarabiać pieniądze. Że ona ma na
imię Matylda i chociaż nie ma z przodu jedynek to nic nie
szkodzi, „żebyś mi mamo nie wypominała, bo jej nowe
urosną i poza tym jest śliczna i mądra”. Że na pewno
będzie dobrą żoną. Bo mama to ciągle czepia się taty
o byle co i ciągle na coś narzeka. A Matylda to nie
narzeka, a do tego go rozumie i jak on ma mieć drzemkę
poobiednią to ona mu pozwala i nawet mu gładzi czoło jak
zasypia. Powiedział też, że dzieciom trzeba poświęcać
dużo uwagi, bo inaczej niegrzecznieją i on swoje dwa
misie i lalę to nosi „na barana” ile mu tylko sił starczy. Nie
siądzie do internetu, bo potem nie może wstać. A gazet nie
czyta, bo tam tylko jest przemoc i przemoc i że lepiej sto
razy pograć w Memo z dzieciakami. I że jutro jest Dzień
Kobiet, on wie, bo usłyszał jak pani Mariolka rozmawiała
z panią Małgosią i on potrzebuje opróżnić skarbonkę na
kwiaty piękne, bo narysowane to już przesada! No
i wyszedł z kuchni dziękując za obiad, a my wszyscy...

Sami dorośli dodam... W każdym razie to była niezła
lekcja! Tylko skąd TAKA dojrzałość w tak małym
dziecku??? I te wszystkie słowa? Takie dorosłe!
- Ja ciągle narzekam? Czepiam się ciebie? Nigdy mi nie
mówiłeś... – powiedziałam skruszona do męża.
- Jutro Dzień Kobiet. Dobrze, że mi mały przypomniał...
Znowu byś mi miała za złe... Idę pograć z nim w Memo,
a potem w piłkę – odparł. – Może mi coś doradzi
w interesach... – zażartował.
Dzieci
są
wspaniałymi
obserwatorami.
Wystarczy ich uważnie posłuchać. Często to my, dorośli,
możemy się od nich uczyć... życia właśnie... A ja pracuję
nad swoim czepialstwem.

KOLOROWANKA

Mama Tomka

Zwiastuny wiosny
Upragniona wiosna czyni cuda. Ze snu budzą
się zwierzęta, świeża zieleń cieszy oczy,
kwiaty zaczynają zdobić ogrody. Świat
zwierząt i roślin budzi się do życia.
Charakterystyczne rośliny dla wiosny to na
pewno wcześnie przebijające się białe
przebiśniegi, które oznaczają dla nas, że
wiosna już tuż, tuż. W lasach pojawia się
piękny biały dywan stworzony przez
zjawiskowe
zawilce
gajowe.
Owoce
leszczyny, które gryzonie lubią najbardziej
czyli orzechy laskowe były widoczne już w
lutym. Zziębnięte drzewa i krzewy przybrane
są w zieloniutkie listki, które pięknie
przyozdabiają niedojrzałe owoce. Zwierzęta,
które zwiastują wiosnę to na pewno czerwono
dzioby bocian, który często zamieszkuje
nasze kominy. Na drzewach można już nie
długo zauważyć wysoko na drzewach
rudowłose wiewiórki. Każdy ma nadzieję, że
już niedługo zawita do nas ta przepiękna pora
roku, którą jest wiosna .

przygotowały : dziewczynki klasy 2a

„KIEDY BOCIAN PRZYLECI, MOGĄ
WYJŚĆ NA DWÓR DZIECI"
Według wierzeń ludowych przylatujące bociany
zbierają na swe skrzydła resztki śniegu i sprowadzają
wiosnę. Od wieków
gospodarze prześcigali się w
zachęcaniu tych ptaków do
zakładania gniazd w ich
zagrodach, bo bociany oprócz swych wiosennych
zasług - zapewniają
również szczęście i pokój.
Na powitanie ptaków
powracających z ciepłych
krajów w Polsce południowowschodniej i na Kurpiach pieczono
specjalne bułeczki w kształcie bocianich łap i
wkładano je do gniazd. Ten, kto pierwszy zobaczył
przylatującego bociana, miał zapewnione szczęście.

ZAGADKI DLA NAJMŁODSZYCH
***
Rosną na gałązkach
puchate i małe,
jak miłe zwierzątka zwą się,
lecz nie miauczą wcale…

***
Kura je znosi,
maluje się je,
są na Wielkanoc
każdy to wie …

- Widzisz? Tłumaczyłem ci, że z tobą nie
przepuszczą mnie przez granicę.
*
Zawiadowca stacji do grupki oczekujących:
- Na ten osobowy o 10.25 nie mają państwo co
czekać. Nie zatrzymuje tu od czasu, gdy maszynista
pożyczył ode mnie 500 złotych.
*
Jesteś na pustyni, przed tobą stoi lew, za tobą jaguar,
a ty masz strzelbę i tylko jeden nabój! Co robisz?
- Strzelam do lwa i odjeżdżam jaguarem!
Tomek widzi jak jego mała siostra pije wodę z
kałuży.
- Nie wolno tego robić, tam są zarazki! - woła.
- One wszystkie już nie żyją, przejechałam przedtem
po nich trzy razy rowerem!

*******************************************
Trzech chłopców przechwala swoich ojców:
- Mój tata nie boi się pioruna - mówi jeden z
chłopców.
- A mój nie boi się elektryczności.
- To wszystko pestka. Mój nie boi się nawet mamy
- mówi trzeci.
*

WKRÓTCE ŚWIĘTA WIELKANOCNE
*************************************

Smacznie i zdrowo
Łatwe przepisy na świąteczne

Na lekcji lekcji polskiego:
- "Mama bardzo mię kocha" - czyta
Wojtuś wypracowanie.
- Nie "mię", tylko "mnie" - poprawia
nauczyciel.
- Coś takiego - oburza się Wojtuś - będę musiał
powiedzieć o tym tacie.

mazurki

*
Doktor do ojca:
- Co? Syn połknął pięciozłotówkę tydzień temu, a
pan dzisiaj dopiero z nim przychodzi?
- Wie pan, panie doktorze, wcześniej nie
potrzebowaliśmy aż tak bardzo tych pieniędzy.
*
Na granicy celnik pyta turystę:
- Czy ma pan coś drogocennego?
- Mam skarb w samochodzie.
- Niestety, musi pan go zostawić w kraju!
Turysta zwraca się do siedzącej obok małżonki:

Przepis na mazurek
Składniki:


3 szklanki mąki pszennej (ok.500dag)



25 dag masła



3/4 szklanki cukru (ok.20dag)



2 jajka



sól

Do dekoracji możemy dodać - suszone owoce,
migdały, orzechy, rodzynki, powidła, czekoladę ,
lukier itp.
Ciasto na mazurek:
Mąkę solimy i przesiewamy przez sito, dodajemy
masło, cukier, jedno jajko i dokładnie wyrabiamy.
Do wyrabianego ciasta możemy dodać część
pokruszonych bakalii lub owoców. Gotowe ciasto
dzielimy na pół. Jedną połowę rozwałkowujemy i
układamy w formie nasmarowanej uprzednio
masłem, z drugiej formujemy na stolnicy wałeczek i
przyklejamy do brzegów ciasta po czym smarujemy
rozbełtanym drugim jajkiem. Tak uformowanego
mazurka pieczemy w piekarniku nastawionym na
200 stopni. Po 10 minutach wyjmujemy i
smarujemy np. powidłami i pieczemy jeszcze około
15-20 minut. Po upieczeniu dekorujemy bakaliami.
Życzę powodzenia i smacznego .
poleca uczennica kl.3a
Mazurek
Składniki:
Kruche ciasto na spód:
 150g mąki,
 50g cukru pudru,
 50g masła,
 15g zmielonych migdałów,
 szczypta soli,
 jajko rozkłócone
Wypełnienie:
 masa krówkowa (1 puszka, nawet niepełna),
 orzech (garść laskowych, kilka włoskich ),
 1/3 słoika dżemu (porzeczkowego lub
morelowego)
Plus:
 masło do smarowania,
 kasza manna do wysypania foremki.
Przygotowanie:
Wszystkie składniki na kruche ciasto odmierzam
wysypuje na blat mąkę, cukier puder i masło.
Łyżeczką lub nożem siekamy i mieszamy, tak
kawałeczki by był jak najmniejsze i były oprószone
mieszanką mąki i cukru pudru. Teraz dłońmi, a
dokładnie końcówkami paluszków tak lekko
podrzucam ciasto i lekko je ściskam. Nie zagniatam
mocno, tylko właśnie delikatnie. Folie rozkładam na
blacie, ciasto rozpłaszczam na kształt koła (potem
łatwiej się takie wałkuje) i zawijam w folię.
Chowam do lodówki na 45 minut. Robię dołek,
wbijam jajko, dodaje sól i mączkę migdałową i

zagniatam już dokładnie. W razie potrzeby delikatnie
podsypuję mąką. Po tym czasie wyjmuję, kładę na
oprószonym mąką blacie i wałkuję. Foremkę smaruje
masłem i wysypuje kaszą manną. Ciasto na wałku
przenoszę nad foremkę i delikatnie go kładę.
Dopasowuję do foremki. Ciasto przenoszone na
wałku nie porwie się tak łatwo i w ogóle to całkiem
fajny sposób przenoszenia. Nadmiar ciasta odcinam
wałkiem przejeżdżając po foremce. Wkładam folie do
pieczenia lub papier o pieczenia i wysypuję fasolki.
To obciążnik by ciasto nie wybrzuszyło się i brzegi
nie opadły/zawinęły się. Wstawiam do nagrzanego do
200 C piekarnika i piekę 15 minut, potem wyjmuje
fasolki z folią i piekę jeszcze 15 minut. Odstawiam by
ostygło, dopiero wtedy wyjmuję z formy. Z resztek
ciasta wycinam kwiatuszki i piekę około 5 minut w
200 C.
Masę krówkową polecam gotową, ale możecie też
zrobić sami – wystarczy mleko zagęszczone słodzone
(!) umieścić w garnku z wodą i gotować około 3 h.
Otwierajcie puszkę dopiero po wystudzeniu. Na dno
kruchego ciasta wykładam dżem, potem posiekane
orzechy, następnie masę krówkową.
Dekoruję orzechami i upieczonymi ze skrawków
kwiatuszkami.
Gotowe. Smacznego!
poleca uczeń kl.3a

W CO SIĘ BAWIĆ Z DZIEĆMI?
Czasami kończą się nam pomysły na
zabawy z naszymi pociechami. Kiedy już
znajdziemy trochę czasu, to przejęci rolą,
chcemy go spędzić z nimi i wesoło i pożytecznie.
Bardzo chcemy, aby miały one wymiar i
rozrywkowy i edukacyjny.
Oczywiście
możemy
„pobuszować”
w kuchni, tworzyć cuda z kolorowego papieru,
eksperymentować, pogrążyć się w lekturze itd.
Byłoby jednak wspaniale, gdyby można od
czasu do czasu sięgnąć na półkę i mieć to
wszystko w jednym... pudełku.
Bardzo już znana firma GRANNA ma nam
do zaoferowania mało jeszcze znane układanki,
które rozwijają, bawią, edukują, a do tego ich
jakość nie pozostawia żadnych wątpliwości.
Wszystkim poszukiwaczom dobrej rozrywki
z dziećmi i dla dzieci polecam serię gier
Smart
Games.
Na
stronie
internetowej
www.granna.pl znajdą Państwo duży wybór
wartościowych, sprawdzonych gier logicznych,
które po wspólnych rozmowach, spacerze,
przyjemnie
i
pożytecznie
wypełnią
czas
z dzieckiem.
D.K.

RUBRYKA PROBLEMOWA

.

MAŁOLETNIE GADU – GADU
Czy Państwa dziecko ma kłopoty z
ortografią? Bazgrze? Połyka litery? Przepisuje
z błędami? Cóż, jest to kłopot, ale nie zaraz
tragedia
.
PRYWATNY
SŁOWNIK
ORTOGRAFICZNY Z RODZINĄ WYRAZÓW
zdziałał już wiele cudów wśród moich uczniów.
KROK 1: Należy założyć gruuuby zeszyt, może
być w kratkę. Najlepiej skorowidz – czyli zeszyt
z alfabetem na brzegach kartek. Niech ma
jakąś atrakcyjną, grubą okładkę, na którą
patrzenie będzie przyjemne.
KROK 2: Na pierwszych dwóch stronach
należy wypisać wszystkie główne zasady
ortograficzne. Każda zasada innym kolorem,
wyraźnie!
KROK 3: Istotny jest systematyczny przegląd
przez osobę dorosłą zeszytów, w których jest
najwięcej błędów i zaznaczanie ich ołówkiem
przez postawienie „ptaszka” na marginesie
linijki, w której znajduje się pechowe słowo. Ile
„ptaszków” na marginesie, tyle błędów w danej
linijce. Zadaniem dziecka będzie odkryć, które
to słowo – najlepiej, by mogło sprawdzić
pisownię wątpliwego wyrazu w słowniku
ortograficznym. Kiedy dziecko już sprawdzi
pisownię w słowniku – musi poprawić błąd w
zeszycie
wg
zasad
ustalonych
przez
nauczyciela, np. używając korektora lub
skreślając pechowe słowo a nad nim pisząc
poprawnie. To poprawione słowo należy teraz
uważnie wpisać do swojego słownika
dopisując do niego rodzinę wyrazów. Pisząc
dziecko powinno spróbować przypomnieć
sobie zasadę ortograficzną tłumaczącą taki a
nie inny zapis i zapisać ją na marginesie, np.:
podróż – podróżny, podróżować, droga, dróżka
Zasady: ó
o ( ó wymieniło się na o)

ż

g ( ż wymieniło się na g)

Wymyślanie rodziny wyrazów sprawia, że
zapamiętywana jest cała grupa wyrazów
(rodzina) a nie tylko jedno słowo.
Tworząc rodzinę wyrazów dziecko powinno się
postarać wymyśleć ich możliwie najwięcej,
minimum 3, 4. Koniecznie muszą to być różne
części mowy. Pomoc rodzica i systematyczna,
mądra kontrola mile widziane – a właściwie
niezbędne.
POWODZENIA  !!!
A.CH

Co to jest WIOSNA?
„To jest taki czas, kiedy zmienia się świat na
inny, taki lepszy, kolorowy i ze słońcem.”
„To jest taka duża kobieta... I ona jest bardzo
wystrojona w taką suknię a na niej kwiaty,
ptaszki śpiewające, słońce, tęcza, pomalowane
paznokcie..”
„To jest po prostu pora roku, jakby dama,
i ona przychodzi, żeby przegonić inną damę –
zimę, ale tamta się broni i wraca, wraca,
a potem się poddaje i sobie odpuszcza
w końcu... I wtedy są roztopy!”

Skąd przychodzi WIOSNA?
„Noo... chyba z zagranicy. Czeka tam na swoją
kolej, jakby na wczasy wyjechała, no i jak musi
wracać to wstaje i przybywa...”
„Wiosna teraz jest już inna, taka nowoczesna i
nie przychodzi tak na boso... tylko jedzie
czymś... żeby było szybciej. Mi by się podobała
na Harleju, hi, hi!”
„Ona się pojawia tak, jakby spadła z nieba
nagle na ziemię, a ja bym już chciał biegać po
trawie... ale u mnie na osiedlu to się nie da,
bo... wie Pani... pieski. No nikt po nich nie
sprząta!”

Co się zmienia w dzieciach na WIOSNĘ?
„Są nie do opanowania, tak im się chce biegać
po ciepłym dworze...”
„Zrzucają różne ubrania, szaliki, czapki,
rękawice na trawę, biegają i łapią katary!”
„Chyba są wesołe jeszcze bardziej. A ja nie
lubię cebuli, wie Pani dlaczego? Bo mama mówi,
że mnie ubiera na cebulę, bo w zimie tak
trzeba. I ja się ledwie ruszam. Dzieci na
wiosnę zrzucają cebulę! I są wtedy wesołe!!!”

Najczęstsze przyczyny wad wymowy:
1. Nieprawidłowy sposób żywienia i rodzaj
pokarmów (długie

stosowanie smoczka i karmienie butelką,
zmiksowane pokarmy).
2. Nawyk oddychania przez usta,
niedomykanie warg (alergia,

infekcje, trzeci migdałek)
3. Niezakończony proces lateralizacji

(prawo lub lewostronnej)
4. Przetwarzanie dźwięków mowy
złe wzorce środowiskowe (spieszczanie,
brak
rozmów z dzieckiem, wady wymowy osób
bliskich i z
otoczenia)
nadmierna stymulacja obrazem –
zniekształcony
język postaci z bajek spowodowany zbyt
długim
oglądaniem telewizji; gry komputerowe.

szybciej wyrównać opóźnienie w rozwoju
mowy i usunąć ewentualne zaburzenia!
Efekt terapeutyczny zależy także od
Ciebie.
Pomóż swemu dziecku opanować
prawidłową wymowę.
To jak Ty rozmawiasz z dzieckiem
wpływa na jego rozwój!
Nie rezygnuj z czytania - wspólne
spędzenie czasu z książką pozwoli na
kształtowanie wyobraźni.
Obserwuj, słuchaj, bądź czujny...
Nie wystarczy tylko przychodzić na
zajęcia do logopedy. Ważne jest stosowanie
się do jego zaleceń oraz codzienna i dokładna
praca w domu.
Przed Tobą długa droga, a sukces
dziecka, jego poprawna wymowa, niech
będzie najlepszą nagrodą...
Logopeda


OD REDAKCJI NA DO WIDZENIA

RODZICU !
Nie czekaj, aż niemówiący maluch „sam
z tego wyrośnie” –niektóre dzieci nie
wyrastają bez pomocy, potrzebują
specjalistycznego wsparcia!
Rozpocznij terapię od razu, bo za kilka
lat Twoje dziecko może mieć problemy
szkolne!
Pamiętaj, że wcześnie podjęta
interwencja logopedyczna pozwoli

I tak wiosenno – świątecznym krokiem
dotarliśmy do końca niniejszego wydania,
które niemal w całości było odpowiedzią na
Państwa sugestie i pytania. Dziękujemy
rodzicom, którzy do nas piszą, podsuwają
pomysły, angażują się oraz dzieciom, które
współtworzą gazetkę.. Życzymy, żeby wiosna
dotarła do wszystkich na czas, jeśli nie za
oknem to przynajmniej w sercach.
Redakcja ,, Belferka 322 ‘’

