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ZIMOWA KRAINA

             Wierszyk dla Św. Mikołaja  Św. Mikołaj czytający listy od
                    dzieci

W mroźną noc grudniową,
Wśród śnieżnej zamieci,
Para reniferów
Z nieba do nas leci.

Ciągną piękne sanie
W złocistym zaprzęgu,
A w saniach Mikołaj
I worek prezentów.

Święty Mikołaju
Na ciebie czekamy,
Przez okno zmarznięte
Ciągle wyglądamy.

Przyjdź do nas w gościnę,
Szczerze zapraszamy.
Wierszyk ci powiemy,
Piosenkę zaśpiewamy.

A ty daj prezenty,

Mikołaju nasz,
dużo paczek masz.
Jak Cię ładnie poprosimy,
to nam jedną dasz!
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                                     Zima to pora na prezenty

Nadia

Zwyczaj obdarowywania prezentami jest
obchodzony w większości regionów świata
Bożego Narodzenia. W Polsce jest on
obchodzony Wigilią. Prezenty odnajduje się
pod choinką. W niektórych tradycjach samo
drzewko bywa niespodzianką dla dzieci i
gości. Tradycja znana jest od XIII wieku i
nawiązuje do darów jakie złożyli Trzej
Królowie Jezusowi podczas wizyty w
B e t l e j e m . Na skutek przenikania do
europejskiej tradycji elementów kultury
anglosaskiej (w szczególności
amerykańskiej) także w Europie święty
Mikołaj utożsamiany jest coraz częściej  z
Bożym Narodzeniem i świątecznymi
prezentami.

                    PREZENTY            Co to jest prezent?

Dla wielu ludzi prezent to miły dar,
upominek, podarunek.
Prezent to ofiarowanie komuś
czegoś wartościowego.
Moim zdaniem prezenty nie są
najważniejsze.
Najczęściej prezenty dostajemy
np. w Boże Narodzenie, urodziny i
różnego rodzaju święta. 

internet
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ReniferyPomocnicy Mikołaja - ELFY

MIKOŁAJ I JEGO ELFY, I RENIFERY

,Dla większości dzieci Mikołaj ma swoich
pomocników Elfy. Elfy są małe, mają zielone
ubranka i czerwoną czapeczkę z
dzwoneczkiem na końcu. Pomocnicy przez
cały rok robią zabawki, które pragną dzieci z
całego świata.

nikola

Renifery wożą Mikołaja do domów dzieci. Są
najczęściej brązowe, mają czerwone nosy,
mają wielkie rogi. W świecie Mikołaja renifery
latają po niebie. Do swoich grzbietów mają
przyczepione sanie Mikołaja.

nikola

Mikołaj uszczęśliwia cały świat swoimi
podarunkami. Mikołaja możemy spotkać 6
grudnia i 24 grudnia. 6 grudnia są mikołajki, 
 a 24 grudnia jest Wigilia. Mikołaj lubi jeść
ciasteczka i popijać je mlekiem, dlatego jest
grubaskiem. Nosi czerwone ubranie i czapkę 
z pomponikiem na końcu. Do dzieci
przychodzi przez komin. Do skarpet na
kominku daje słodycze lub węgiel. Dużo
dzieci pragnie go spotkać, jak przychodzi w
nocy   do domów i przez to w nocy próbują
nie spać, ale często im to nie wychodzi. 

nikola

gogle

gogle

gogle
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Książka na zimowe wieczory

J

                              Cukierek, Waldemar Cichoń

Tym razem cos dla miłośników przygód i śmiechu. Przedstawiam wam
książki o Cukierku i jego rodzinie.
To seria książek opowiadająca o tytułowym kocie Cukierku i jego rodzinie.
Głównymi bohaterami książek jest Cukierek, Tradycja, Maciek, Marcel oraz
Mama i Tata. Książka podbiła nie jedne dziecięce serce. Mój brat
przesłuchał wszystkie części i w poczekaniu na nowe części (które wciąż
dochodzą) słucha  stare. Książka jest wspaniałe napisana i przyciąga
czytelników. Z opowieści możemy się dowiedzieć w prześmieszny sposób
informacje o kotach, o życiu codziennym oraz wypadkach. Książeczki są nie
długi, bo mają ok. 70 stron, ale to 70 stron śmiechu i uśmiechu na waszej
buzi. Jeżeli spodziewacie się w swoim domu niedługo kotka to możecie
śmiało sięgnąć po te książki, aby dowiedzieć się coś o kotach. 
Miłego czytani:)     

                                  „Pan Kuleczka" Wojciech Widłach
 Teraz chciałabym Wam pokazać bardzo ciekawą i pouczającą serię dla
młodszych czytelników. „Pan Kuleczka" to seria krótkich książeczek
idealnych przed snem. Pan Kuleczka jest przemiłym, troskliwym i niezwykle
cierpliwym starszym panem, który opiekuje się swoimi zwierzątkami.
Razem z nim mieszkają kaczka Katastrofa, pies Pypeć i mucha Bzyk-
Bzyk. Katastrofcia jest kaczuszką, choć nie będę ukrywać – bywa bardzo
niecierpliwa i często się obraża. Pypeć, czyli piesek jest jej
przeciwieństwem: spokojny, ostrożny (żeby nie powiedzieć strachliwy).
Bzyk-Bzyk to mucha, która jest po prostu Bzyk-Bzyk. Cała gromadka
mieszka razem. Jak dowiadujemy się w
pierwszym rozdziale w pierwszej książce sąsiedzi byli na
początku zdziwieni, że Katastrofa i Pypeć mówią, opowiadali wtedy rożne
plotki o Panu Kuleczce. Potem zaś dziwili się, że Bzyk-Bzyk nic nie mówi.
Oj już z dużo zdradzam. Już nic nie mówię. Zachęcam dużych i małych
czytelników do lektury. Do usłyszenia!
Książkę możecie dostać w formie audiobooka. 
                          

                            "Która to Malala" Renata Piątkowska
Przedstawiam wam książkę o Melali jest to książka bardziej dla
starszych dzieci i można ją wypożyczyć w naszej szkolnej bibliotece.
Teraz krótko przybliżę wam tą postać. Malala Yousafzai, najmłodsza
na świecie laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. Otrzymała ją w 2014
roku w uznaniu dla działalności na rzecz edukacji dziewcząt i ochrony
praw dziecka w Pakistanie. Niechętni jej talibowie w 2012
roku postrzelili ją w głowę i szyję. Jest autorką bloga, w którym
opisuje codzienność swoich rówieśniczek, które mieszkają w
Pakistanie, a którym talibowie odebrali prawo do edukacji. O tej teraz
kobiecie opisuje książka. W przedstawionej wersji książka jest
skierowana do młodzieży. Książka bardzo wciąga i przeczytałam ją w
jeden dzień. Interesująca historia dziewczynki walczącej o edukację
dla dziewcząt. Bohaterka bardzo mi zaimponowała. Śmiała, radosna i
odważna dziewczynka. Czytając historię mamy wrażanie jakby historia
była wymyślona, a niestety jest prawdziwa. Zachęcam do
przeczytania.

J

https://www.ceneo.pl/17482#crid=349382&pid=22082
https://www.ceneo.pl/17482#crid=349382&pid=22082
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Czy ubieranie zwierząt jest dobrym pomysłem? 

   Jak dobrać ubiór dla naszego     
                       pupila?
Najważniejsze to to, aby pamiętać, że ubrania
dla zwierząt nie są naturalne. Zwierzaki nie
lubią czuć, że mają postawiony opór w
poruszaniu się. Aby ubranko było dobre,
musi być luźne i mieć  otwory na łapy.

Czas Zimowy = więcej zwierząt w ubrankach
W okresie zimowym dużo  właściciel kotów i psów decydują się na
przebrania dla swoich pupil. Pamiętajmy jednak o umiarze i czy nasze
zwierzę naprawdę potrzebuje ubioru. Duże pieski o dużej i grubej
sierści  nie muszą mieć dodatkowego ubioru. Często na ulicach widać
starsze osoby idące z yorczkiem w sweterku, kurteczce czy innym
wymyślnym stroju. Oczywiście są pieski o krótkiej sierści, które
potrzebują kurteczkę na zimę. Wtedy idziemy z naszym pieskiem do
zoologicznego i przy pomocy ekspedienta dobieramy idealne okrycie
dla czworonoga. 
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Zimowe Ciekawostki

1. Wraz z przesileniem zimowym nastąpi najkrótszy dzień w roku. Dzień 21
grudnia 2018 roku będzie trwał zaledwie 7 godzin i 42 minuty. Oznacza to,
że będziemy mieli sporo czasu na spanie, blisko 17 godzin. Od tego dnia
dzień stopniowo zacznie się wydłużać, a noc skracać.
2. Zimą występują liczne opady śniegu. W Księdze Rekordów Guinnessa
znalazło się miejsce dla największego płatka śniegu. Taki zaobserwowano
28 stycznia 1887 roku w Fort Keogh w Stanach Zjednoczonych. Miał on 38
cm szerokości i 20 cm grubości.
3. Latem dzieci budują zamki z piasku, zaś zimą bałwany ze śniegu. Jak
dotąd najwyższy bałwan, jaki kiedykolwiek ulepiono, mierzył ponad 37
metrów wysokości. Oficjalne ukończenie lepienia miało miejsce 26 lutego
2008 roku w Maine (Stany Zjednoczone). Prace trwały blisko miesiąc.
Bałwan posiadał nos o długości 2,4 metra, zaś jego rzęsy wykonano z
ośmiu par nart.

4. Zima Stulecia to termin opisujący okres, w którym opady śniegu i
siarczyste mrozy paraliżują miasto, bądź cały kraj. 1928/1929; 1939/1940;
1962/1963; 1978/1979; 1986/1987 - to właśnie w tych latach zima zapisała
się w historii naszego kraju. Temperatura powietrza spadała wówczas
nawet do −40 °C.
5. Niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy. Ten stan organizmu
nazywany jest hibernacją.
6. Znajdujące się w Stanach Zjednoczonych jezioro Michigan po zimie jest
niezwykle czyste. Patrząc z góry, można dostrzec spoczywające w wodzie
wraki statków.

7.To właśnie zimą odbywa się najhuczniejsza impreza na świecie. Mowa
oczywiście o imieninach Sylwestra, czyli imprezie sylwestrowej. Pierwszym
krajem, który świętuje wejście w nowy rok jest Australia.
8. 11 stycznia 1940 w Siedlcach był najmroźniejszym dniem w historii
naszego kraju. Temperatura powietrza spadła wówczas do -41 stopni
Celsjusza.
9. Płatki śniegu spadają z nieba z prędkością około 5 km/h. Oczywiście nie
jest ona zawsze taka sama. Uzależniona jest od ciężaru oraz prędkości
wiatru.
10. Przedzimie jest jedną z uzupełniających pór roku. To okres przejściowy
między jesienią, a zimą. Wówczas temperatura powietrza waha się w
zakresie od 5 do 0 stopni Celsjusza.

11. Organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014 kosztowało
więcej, niż 13 poprzednich zimowych edycji Olimpiady.
12. To właśnie zimą odbywa się najhuczniejsza impreza na świecie. Mowa
oczywiście o imieninach Sylwestra, czyli imprezie sylwestrowej. Pierwszym
krajem, który świętuje wejście w nowy rok jest Australia.
13. Podczas tej pory roku zużywa się znacznie więcej energii elektrycznej.
Związane jest to z krótszym dniem, a także warunkami atmosferycznymi.
Niska temperatura wymaga włączenie ogrzewania.

Marcel google
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                  ZAGADKI O ŚWIĘTACH BOŻEGO NARODZENIA

Marta

Marta

-Ile potraw powinno znajdować się na stole wigilijnym?
-Co roku wyrusza w długą drogę, czerwoną ma czapę i
długą białą brodę, wyraz twarzy uśmiechnięty. Czy już
wiecie, kto to taki?
-W centralnym miejscu stołu leży, między siankiem i
stosem talerzy, wśród karpia, stroika i mazurka, nim się
dzielą tata, mama i córka.
-Co roku w grudniową noc, wszystko ma czarodziejską
moc. Wtedy też Mikołaj Święty, rozdaje dzieciom...?

-  Choinkowe ozdoby są okrągłe jak słońce, jak ono
złociste i blaskiem świecące.

-Jeden raz to święto w roku, łza się zawsze kręci w oku.
Gdy choinka się zieleni, tysiącem kolorów mieni. Dzień to
w istocie wspaniały, Jezus w żłóbku leży mały. Chociaż
zimno, chociaż mrozi, ciepło do serc już przychodzi.
-Przyjechali na wielbłądach, nisko się skłonili. I Dzieciątku,
godne króla, dary zostawili.
-Gdy śpiewasz je wraz z rodziną, radośnie Wam Święta
płyną, a Bóg nowonarodzony w żłóbku śpi rozanielony.

-Już słychać kolędy. Drzewka pachną wokół. Pora na
kolacje najważniejszą w roku.

-Sympatyczne te zwierzaki rogate Ciągną Mikołaja sanie
bogate. Do tego mają dobre maniery. Czy wiesz kto to
taki?

-Jesienią i zimą na Twojej głowie Jest potrzebna, każdy to
powie. A kiedy wieje i śnieżek prószy, nie zmarzną już
Twoje uszy.

-Na szyję zakładam, gdy dopiecze zima, owijam nim szyję,
kiedy mróz przytrzyma.

-Nosi je na rękach nawet słaby malec. Mogą mieć pięć
palców albo jeden palec.

-Czasem sobie lekko prószy, czasem mocniej trochę pada.
Wtedy dzieci cieszą się i biegną lepić bałwana. Co to
takiego?

-A gdy ten bałwan się już roztopi i trochę kałuża
zamarznie, można potem się na tym poślizgać. Czy już
wiecie co to takiego ?

google

google



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 1 11/2020 | Strona 8  

www.juniormedia.plZimowa Kraina

                             BEZ NICH ŚWIĘTA SIĘ NIE ODBĘDĄ

Marcel

                                 ''KEVIN SAM W DOMU''

Amerykański film fabularny z 1990 roku w reżyserii Chrisa
Columbusa. ''Kevin sam w domu'' to bardzo interesujący i śmieszny
film. Rodzina chłopca w dzień Bożego Narodzenia wyjeżdża do
Paryża. Z powodu porannego pośpiechu wywołanego możliwością
spóźnienia się na samolot do Francji, wszyscy polecieli bez Kevina,
który został sam w domu. Tymczasem domem chłopca zaczynają
interesować się włamywacze – Harry i Marv, którym Kevin musi stawić
czoła.
Akcja filmu dzieje się od wieczora 21 grudnia do poranka 25 grudnia,
głównie w domu McCallisterów w Chicago, ale również w innych
częściach tego miasta oraz na lotnisku i w hotelu w Paryżu, na
lotniskach w Dallas i Scranton oraz w ciężarówce jadącej ze Scranton
do Chicago. Polecamy - ten film naprawdę poprawia nastrój.

                                      ''Listy do M''

W filmie drogi życiowe kilkunastu osób zmieniają się i
wzajemnie krzyżują w czasie świąt Bożego Narodzenia.
Prezenter radiowy Mikołaj (Maciej Stuhr) jest samotnym
ojcem. Nieoczekiwanie poznaje Doris (Roma
Gąsiorowska). Tymczasem jej kolega z pracy, Melchior
(Tomasz Karolak), romansuje z zamężną Kariną
(Agnieszka Dygant). W Wigilię ich losy się łączą. 
Film był najchętniej oglądanym tytułem w 2011 roku. Pobił
o ponad 850 000 widzów poprzedniego tegorocznego
rekordzistę -''Och, Karol 2''.

                                               Grinch

Tytułowy bohater to postać fikcyjna, która bardzo nie lubi Bożego
Narodzenia. Film z 2108 roku został zrealizowany na podstawie książki
dr Suessa "Grinch. Świąt nie będzie".
Bohater mieszka w jaskini w pobliżu Ktosiowa. Jest niezwykle
złośliwy i nieuprzejmy. W związku z przeżyciami z dzieciństwa nie
cierpi świąt, tak uwielbianych przez mieszkańców Ktosiowa. Ze
wszech miar stara się im je zepsuć, co wywołuje mnóstwo zabawnych
i dających do myślenia sytuacji.
Zabawna postać pojawiła się już wcześniej w krótkometrażowych
filmach animowanych: ''Hallowen is Grinch night''  oraz ''The Grinch
Grinches the Cat in the Hat'' (1982).

jhb

google
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Nadia

 
                             Świdnica  i jej świąteczne oblicze zimą 

Zim

internet

internet
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Kula śnieżna Świdnicy
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	Mikołaj uszczęśliwia cały świat swoimi podarunkami. Mikołaja możemy spotkać 6 grudnia i 24 grudnia. 6 grudnia są mikołajki,   a 24 grudnia jest Wigilia. Mikołaj lubi jeść ciasteczka i popijać je mlekiem, dlatego jest grubaskiem. Nosi czerwone ubranie i czapkę  z pomponikiem na końcu. Do dzieci przychodzi przez komin. Do skarpet na kominku daje słodycze lub węgiel. Dużo dzieci pragnie go spotkać, jak przychodzi w nocy   do domów i przez to w nocy próbują nie spać, ale często im to nie wychodzi.

	Pomocnicy Mikołaja - ELFY
	Renifery
	,Dla większości dzieci Mikołaj ma swoich pomocników Elfy. Elfy są małe, mają zielone ubranka i czerwoną czapeczkę z dzwoneczkiem na końcu. Pomocnicy przez cały rok robią zabawki, które pragną dzieci z całego świata.
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	-W centralnym miejscu stołu leży, między siankiem i stosem talerzy, wśród karpia, stroika i mazurka, nim się dzielą tata, mama i córka.
	-Co roku w grudniową noc, wszystko ma czarodziejską moc. Wtedy też Mikołaj Święty, rozdaje dzieciom...?
	-  Choinkowe ozdoby są okrągłe jak słońce, jak ono złociste i blaskiem świecące.
	-Jeden raz to święto w roku, łza się zawsze kręci w oku. Gdy choinka się zieleni, tysiącem kolorów mieni. Dzień to w istocie wspaniały, Jezus w żłóbku leży mały. Chociaż zimno, chociaż mrozi, ciepło do serc już przychodzi.
	-Przyjechali na wielbłądach, nisko się skłonili. I Dzieciątku, godne króla, dary zostawili.
	-Gdy śpiewasz je wraz z rodziną, radośnie Wam Święta płyną, a Bóg nowonarodzony w żłóbku śpi rozanielony.
	-Już słychać kolędy. Drzewka pachną wokół. Pora na kolacje najważniejszą w roku.
	-Sympatyczne te zwierzaki rogate Ciągną Mikołaja sanie bogate. Do tego mają dobre maniery. Czy wiesz kto to taki?
	-Jesienią i zimą na Twojej głowie Jest potrzebna, każdy to powie. A kiedy wieje i śnieżek prószy, nie zmarzną już Twoje uszy.
	-Na szyję zakładam, gdy dopiecze zima, owijam nim szyję, kiedy mróz przytrzyma.
	-Nosi je na rękach nawet słaby malec. Mogą mieć pięć palców albo jeden palec.
	-Czasem sobie lekko prószy, czasem mocniej trochę pada. Wtedy dzieci cieszą się i biegną lepić bałwana. Co to takiego?
	-A gdy ten bałwan się już roztopi i trochę kałuża zamarznie, można potem się na tym poślizgać. Czy już wiecie co to takiego ?

	BEZ NICH ŚWIĘTA SIĘ NIE ODBĘDĄ
	''KEVIN SAM W DOMU''
	Amerykański film fabularny z 1990 roku w reżyserii Chrisa Columbusa. ''Kevin sam w domu'' to bardzo interesujący i śmieszny film. Rodzina chłopca w dzień Bożego Narodzenia wyjeżdża do Paryża. Z powodu porannego pośpiechu wywołanego możliwością spóźnienia się na samolot do Francji, wszyscy polecieli bez Kevina, który został sam w domu. Tymczasem domem chłopca zaczynają interesować się włamywacze – Harry i Marv, którym Kevin musi stawić czoła. Akcja filmu dzieje się od wieczora 21 grudnia do poranka 25 grudnia, głównie w domu McCallisterów w Chicago, ale również w innych częściach tego miasta oraz na lotnisku i w hotelu w Paryżu, na lotniskach w Dallas i Scranton oraz w ciężarówce jadącej ze Scranton do Chicago. Polecamy - ten film naprawdę poprawia nastrój.

	''Listy do M''
	W filmie drogi życiowe kilkunastu osób zmieniają się i wzajemnie krzyżują w czasie świąt Bożego Narodzenia. Prezenter radiowy Mikołaj (Maciej Stuhr) jest samotnym ojcem. Nieoczekiwanie poznaje Doris (Roma Gąsiorowska). Tymczasem jej kolega z pracy, Melchior (Tomasz Karolak), romansuje z zamężną Kariną (Agnieszka Dygant). W Wigilię ich losy się łączą.
	Film był najchętniej oglądanym tytułem w 2011 roku. Pobił o ponad 850 000 widzów poprzedniego tegorocznego rekordzistę -''Och, Karol 2''.
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