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Kalendarium:
7 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu
9 lutego przypada Międzynarodowe Święto Pizzy
14 lutego obchodzimy Dzień św. Walentego (Walentynki)
17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota
19 lutego przypada rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
22 lutego obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej – Święto Przyjaźni

Podczas tegorocznych obchodów Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) zwrócono uwagę na
to, że wirtualny świat może być odkrywany
wspólnie przez najmłodszych oraz ich
rodziców czy dziadków. Dzieci mogą oswoić
swoich dziadków z techniczną obsługą
Internetu, dziadkowie zaś czuwają nad
bezpiecznym i rozważnym poruszaniem się
najmłodszych w sieci.
Źródło:http://dbi.saferinternet.pl/art_dbi/co_to_jest_dzien_bezpiecznego_internetu.html

Zachęcamy
rodziców
i
dzieci
do
wspólnego
przygotowania pizzy. Dzieci uwielbiają pomagać w kuchni. Pizza kojarzy się
ze wspólnym spędzaniem wolnego czasu, radością i przyjemnością. Takie
chwile warto świętować! Międzynarodowy Dzień Pizzy jednej z najbardziej
znanej i najlepiej rozpoznawanej na całym świecie potrawy obchodzony jest
9 lutego. Ten dzień jest świetną okazją, by wspólnie miło i zabawnie spędzić
czas. Może przyda się nasz przepis na pizzę „Niebo w gębie”.

Porcja na dużą blachę z piekarnika
SKŁADNIKI:
2 szklanki mąki
1 jajko
75g drożdży
1/4 szklanki mleka
3 łyżki oleju
łyżeczka cukru
pół łyżeczki soli
2 łyżeczki oregano

WYKONANIE:
Mleko podgrzać, nie gotować. Do mleka
dodać drożdże i cukier. Do mąki wlać
mleko z drożdżami, jajko, olej, sól
i oregano. Zagnieść ciasto. Kulę z ciasta
oprószyć mąką i odstawić na 20 minut
w ciepłe
miejsce
do
wyrośnięcia.
Rozwałkować, wyłożyć na dużą blachę.
Reszta składników wedle uznania. Cebula
drobno pokrojona, plasterki wędliny,
poszatkowane pieczarki i ser żółty. Piec
w temp. 200 C przez 20 min. w piekarniku
góra dół bez termo obiegu. Ciasto
rozpływa się w ustach - „niebo w gębie”.
Rewelacyjna na szybki obiad lub
urodzinowe
przyjęcia
dla
dzieci.
SMACZNEGO!
http://www.napizze.ciasta.info/ciasto-napizze-niebo-gebie/

Walentynki 14 lutego to Święto obchodzone jest na pamiątkę
wydarzenia z życia św. Walentego. On to napisał list do swojej
narzeczonej i podpisał go „Od Twojego Walentego”. W tym dniu
możemy każdej bliskiej nam osobie sprawić miłą niespodziankę, np.
możemy ofiarować pięknie pomalowane serduszko lub czekoladki, czy
też podarować laurkę i podpisać ją „Twoja Walentynka” lub
„Twój Walenty”.

Kochane dzieci nie zapomnijcie, by przygotować
Walentynkę dla swoich rodziców i rodzeństwa. Panie
w przedszkolu na pewno Wam pomogą 

To święto przyjaźni obchodzone w dniu
22 lutego każdego roku przez harcerzy
i skautów na całym świecie. Dzień ten
uświadamia skautom na całym świecie, jak
jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie
braćmi niezależnie od koloru skóry,
narodowości, czy wieku. W ten dzień
harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują
różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku.
Wszystkim druhom
i harcerzom, którzy są
absolwentami
naszego przedszkola
życzymy wszystkiego
najlepszego 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Myśli_Braterskie

Druhny i Druhowie!
22 lutego to dla harcerek
i harcerzy dzień szczególny. Z tej
okazji wszystkim Druhnom
i Druhom oraz Zuchom składamy
serdeczne życzenia! Wszystkim
harcerkom i harcerzom życzymy
radości, dążenia do swoich
ideałów, wspaniałych chwil
w gronie przyjaciół i spełnienia
najskrytszych marzeń.
Czuwajcie!
Redakcja

Wlazł kotek na płotek
I mruga,
Ładna to piosenka,
Niedługa.
Nie długa, nie krótka,
A w sam raz.
Zaśpiewaj, koteczku,
Jeszcze raz.
Kotek

Miauczy kotek: miau!
- Coś ty, kotku, miał?
- Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.
Wzdycha kotek: o!
- Co ci, kotku, co?
- Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka, pełna mleka
Aż po samo dno.
Pisnął kotek: piii...
- Pij, koteczku, pij!
Skulił ogon, zmrużył ślipie,
Śpi - i we śnie mleczko
chlipie,
Bo znów mu się śni.

Główny cel obchodów Dnia
Kota to uwrażliwienie ludzi na los
bezdomnych zwierząt. Prowadzone
są kampanie, które pozyskują
fundusze na rzecz pomocy
bezdomnym kotom. Odbywają się
pokazy kotów oraz integrują
miłośników tych pięknych
zwierząt.Liczy się każda pomoc.
Dzieci bardzo lubią zwierzęta,
dlatego to bardzo ważne, by
uwrażliwiać je na pomoc
zwierzętom.

Julian Tuwim
Stanisław Jachowicz

Czysty kotek
„Czemu się często myjesz?” — pytano raz kota.
„Bo czystośd — odpowiedział — jest to piękna cnota”.
Mył się prawie co godzina.
Chętnie mu do pokoju wchodzid pozwalano,
Powszechnie go kochano,
Doznawał wszelkich pieszczotek:
A czemu? Bo czysty był kotek.

Źródło: Internet
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