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Dnia 25 listopada odbył się w naszej szkole Światowy Dzień Misia. Tego dnia
przeprowadzone zostały zabawy, konkursy związane z misiami. Dzieci odpowiadały na
pytania i rozwiązywały zagadki, których bohaterami były misie. Uczestnicy zajęć opowiadali o
przyniesionych przez siebie pluszakach i robiły zdjęcia w fotobudce z misiem. W bibliotece
można było obejrzeć wystawę książek o misiach . Zajęcia dla dzieci przygotowały pani
Elżbieta Ostrych i pani Edyta Przybył.
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„Miś w restauracji”

Autor rysunku Misia:

Ola Wasiak

.

Pan Eugeniusz Dolat , autor książek dla dzieci na stałe współpracuje z
biblioteką szkolną. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia spotkał
się z uczniami klas drugich i trzecich. W to świąteczne popołudnie
przyniósł ze sobą swojego ulubionego misia z czerwoną kokardką i
czytał wiersze.
Tym , którzy nie uczestniczyli w spotkaniu ,za pośrednictwem gazetki
szkolnej, przesyła autorski wiersz pt. „Miś w restauracji” oraz kilka
zadań.

.
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Wyszedł z gwary miś zaspany,
kiszki marsza grają z głodu,
nieumyty, rozczochrany
pragnie zjeść miseczkę miodu.
Bez kompasu, nawigacji,
polegając na swym nosie,
trafił miś do restauracji,
która stała tuż przy szosie.
Zajął miejsce przy stoliku,
Na kelnera w łapy klaszcze,
Gdyż ten skrył się , wpadł w
panikę,
Widząc głodną miśka paszczę.
- Dajcie mi tu miodu miskę,
bo się zdenerwuję zaraz! –
warknął misiek głosem niskim.
wbiegło trzech kelnerów naraz.
Pierwszy przyniósł miód w
miseczce,
Drugi w dzbanku z uchem małym,

Trzeci w zgrabnej buteleczce.
Miodu smak był doskonały.
Gdy opróżnił miś naczynia,
Coś huknęło z wielką siłą.
To nie arbuz pękł , ni dynia,
Misiaczkowi się odbiło.
Najadł zwierzak się do syta,
lecz nie wytarł chustką pyska.
Wdzięczny , trzech kelnerów
chwyta,
a ci syczą, gdy ich ściska.
Poszedł wreszcie w lasy , gaje
niedźwiedź, który sierść ma burą.
Coś mi jednak się wydaje ,
Że na bakier jest z kulturą.

Miś w restauracji

autor: Eugeniusz Dolat
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Zadania Pana Eugeniusza dla Czytelników:
1. Opisz misia z restauracji korzystając z przymiotników występujących
w wierszu.
2. Na podstawie wiersza narysuj misia z restauracji.
3. Wypisz z wiersza wyraz „miś” i inne określenia głównego bohatera .
4.Przeczytaj wiersz . Rozwiąż krzyżówkę korzystając z tekstu.
Hasłem pionowym jest wyraz PLUSZAK. Hasłami poziomymi -
rozwiązania poniżej przedstawionych zadań wpisane we właściwe
miejsca.
Wpadł w nią , gdy zobaczył głodną paszczę miśka.
Podchodzi do stolika i przyjmuje zamówienia od gości.
Po niej pędzą samochody , przy niej stał budynek , w którym miś
zamówił miodek.
Pierwsze naczynie , w którym przyniesiony został miód dla miśka.
Drugie naczynie z miodem dla misia.
Trzecie naczynie z miodem dla misia.
Miejsce , do którego miś dotarł „polegając na swym nosie”.

Odpowiedzi prześlij na adres redakcji. Prace zostaną przekazane Autorowi. Najlepsze prace
zostaną opublikowane w gazetce.                                bibi
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