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Co Oko
widziało?

.
Co ostatnio
czytaliście?
W najbliższych
numerach Raz-
Dwa będziemy
prezentować
książki polecane
przez Waszych
kolegów i koleżanki
ze szkoły. Jeśli
Was zainteresują,
możecie je
wypożyczyć w
naszej bibliotece po
powrocie do
Erminowa. 
Miłej lektury!

Książka na ferie

List od Pani Kasi
Kochani :)
To już 16. dzień naszego odizolowania. To trudny czas dla nas
wszystkich.  Nie możemy bawić się z kolegami, nie możemy
odwiedzać znajomych, chodzić do szkoły. Nasi rodzice siedzą   
z nami w domu, często większość z nich pracuje zdalnie.
A właściwie to co znaczy ta zdalna praca? Otóż to nic innego jak
praca przez  komputer. Wysyłanie wiadomości, służbowe
rozmowy telefoniczne itp. To nie jest fajne, ale nawet
najgorszą rzecz możemy przekuć na coś dobrego.
Koronawirus dał nam czas, dał czas naszym rodzinom. Czas na
wspólne bycie ze sobą, na niekończące się rozmowy, na
zabawę. Czas na poznanie siebie od nowa. Jest to dobry czas,
choć  trudny i niespokojny. 

Pozdrawiam Was Serdecznie.
Kasia Choromańska

Dziękuję Wam, moi Najmilsi! 
Tak się cieszę, że daliście „znak
życia”! Widzę, że radzicie sobie
bardzo dobrze i nie brakuje Wam
pomysłów na ciekawe spędzanie
czasu w domu! Tak trzymać! 
I koniecznie piszcie często do
„Widziadełka”, bo uwielbiam,
kiedy jesteście w moim zasięgu
wzroku! 

Oko

.
.

Kacper

.
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Piotrek dostał zadanie z polskiego: wyjaśnić związki
frazeologiczne pochodzące z mitologii i je narysować

Czy boicie się koronawirusa? A motyla?
Zawsze znajdzie się jakaś "nić Ariadny"!

Pani Ewa od
języka polskiego:

Dla takich
rysunków warto
zadawać pracę
domową :)

.
.

Ten na rysunku z prawej strony też
mógłby się wydawać całkiem
straszny, prawda? Minecraft
Zombie - jego imię też lekko wieje
grozą. A jednak jest chyba dość
sympatyczny, Mateusz lubi go
rysować. Zna go dobrze z gry
komputerowej. 
Najważniejsze to oswoić strach.
Jeśli dobrze go poznamy i
zaplanujemy sposoby
zapanowania nad nim - wtedy
będziemy mogli trzymać się
naszego planu i poczujemy się
lepiej. A jeszcze lepiej z kimś
bliskim, komu możemy zaufać!

.
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Pogoda jest jedną z takich rzeczy, na które nie mamy
wpływu. Ale możemy ciepło się ubrać i nie zmarzniemy!

A kiedy przyślecie takie zdjęcia,
żebyśmy uwierzyli, że jest WIOSNA?

To wiosenny śnieg
u Pani Kasi

Kopciuszek

.

Z prawej strony propozycje
ciekawych książek do
przeczytania.

Natalka Sylwestrzak poleca
"Kopciuszka" Disneya, bo są tam
piękne ilustracje.

Mateusz Makowiecki wybrał
przyjemną opowiastkę o Maszy i
Niedźwiedziu.

Ciekawe, czy Wam też by się te
książki spodobały? Odwiedźcie
bibliotekę po powrocie do szkoły!

Natalka S.

Mateusz M.
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Zwierzęta pomagają nam przetrwać czas, kiedy nie możemy spotykać się z ludźmi. Dają nam swoją miłość 
i poczucie bliskości. Rozpraszają nasze smutki, wywołują czułość i uśmiech. Potrafią nas pocieszyć
i rozśmieszyć. Podziękujmy im za to! Zapraszamy do przysyłania zdjęć naszych ulubionych zwierzątek.

Stwórzmy w "Widziadełku" galerię naszych zwierzęcych Przyjaciół!

Ona uwielbia spać . Choć przy
Franklinie wykazuje aktywność 

To czworonożni przyjaciele pani
Kasi Choromańskiej

Wszystkich miłośników zwierząt
zapraszamy do współtworzenia
naszej galerii. Czekamy na zdjęcia!
Przypominamy adres Redakcji:
widziadelko@op.pl 

Siska 
i 

Franklin
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