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               Dzień babci i dziadka

Kraje, w których obchodzony jest
dzień babci i dziadka:
Polska – 21 i 22 stycznia
Bułgaria – 21 i 22 stycznia
Brazylia – 21 i 22 stycznia
Hiszpania – 26 lipca
Rosja – we wrześniu lub październiku
Francja – pierwsza niedziela marca

          Wierszyki na dzień babci i dziadka

Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami. Te
laurki pełne kwiatków są dla wszystkich babć i
dziadków. A dziadkowie wraz z babciami już
czekają przed domami. Przez lornetki patrzą w
dal wystrojeni jak na bal.

W dniu Twojego święta, Twój wnuczek o Tobie
pamięta. Oczywiście składam życzenia,
szczęścia, zdrowia i zadowolenia!

Dziś mojej babci życzenia złożę, w wiązankę
kwiatów serduszko włożę i wiem, że bardzo
będzie się cieszyć, kiedy zobaczy, że do niej
śpieszę. Moja babunia najlepsza w świecie,
wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie. Ja
babcię kocham, ściskam za szyję, niech będzie
zdrowa i sto lat żyje! 

Do snu nuciłaś piosenki, byłaś zawsze blisko
mnie Więc podziękować Ci, Babciu za to
wszystko chcę. Żyj długo w spokoju i uśmiechaj
się, Bo uśmiech jest najważniejszy i to, że
kocham Cię. 
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 Walentynki

Walentynki – coroczne święto zakochanych  przypadające 14 lutego . Nazwa
pochodzi od św. Walentego  którego wspomnienie liturgiczne w Kościele
katolickim  obchodzone jest również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne
(często pisane wierszem).

Stałym niemalże zwyczajem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie
walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca,
opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym  wyznaniem. Ze
świętem
łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami
w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek jak również bardziej
osobistych elementów garderoby.

Życzenia walentynkowe:

Chcę żyć i żyć będę
Chcę kochać i kochać będę
Chcę śmiać się i śmiać się będę
Chcę ciebie i ciebie zdobędę!

Kocham twoje ładne oczy
Kocham kolor twych warkoczy
Kocham twoją rączkę białą
Ciebie, miła, kocham całą!
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Ferie

           
   
          

Nasze ferie zimowe rozpoczęły się w
poniedziałek 16 lutego a kończyły się
29 lutego w ten czas będą
organizowane różne zabawy między
innymi:
Mecz w ramach ligi o ,,Białą piłkę''.
Warsztaty plastyczne pt ,,Zimowe
opowieści''
Czytanie książki pt. ''Mikołajek,, dla
dzieci od 3 do 9 lat.
Warsztaty gitarowe dla dzieci i
młodzieży.
Spektakl teatralny dla dzieci pt. ,,Dwie
Dorotki''.
Zimowy turniej tenisa stołowego.

Balik karnawałowy dla dzieci
Warsztaty filmowe ,,Świadome
filmowanie"
Zimowe baśniowanie
Projekcja filmu DVD - Eric Clapton
Spotkanie z podróżnikiem -
Bolesławem Grabowskim
Zimowy turniej piłki nożnej.

Podczas naszych ferii niestety nie
spadł śnieg i nie mogliśmy zjeżdżać
na sankach czy zabawić się w bitwę
na śnieżki, ale na szczęście nasz Dom
Kultury zorganizował nam wiele
ciekawych zabaw i warsztatów, że
nawet tego nie poczuliśmy.
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                                      Dzień kobiet

Dzień Kobiet – coroczne
święto obchodzone 8 marca
jako wyraz szacunku dla ofiar
walki o równouprawnienie
kobiet. Ustanowione zostało
w 1910 roku.

Z okazji dnia 8 marca
wszystkim kobietom życzymy
wszystkiego najlepszego,
spełnienia marzeń, zdrowia,
szczęścia, pomyślności i żeby
wasz chłopak o was pamiętał

Dobry pomysł na prezent dla kobiet:
- kwiaty,
- laurka,
- coś błyszczącego,
- oryginalny własny przedmiot,
- buziak,
- czekoladki,
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Wielkanoc Wiosna

Wielkanoc to najważniejsze
święta w roku.

Oto przykładowe tradycje
wielkanocne:

Palemki na szczęście
Świąteczne porządki
Wielkie grzechotanie
Święconka
Wielka Niedziela – dzień
radości
Lany poniedziałek
Szukanie zajączka
Wielkanocne jajo



Pierwszy dzień wiosny,
obchodzony jest w dniu
równonocy wiosennej, który
najczęściej przypada w dniu
21 marca. W starożytnej
Mezopotamii obchodzono
uroczystości związane ze
zbiorem zbóż. Święto to
nosiło nazwę Akitu.
Uroczystości noworoczne
obchodzono w większości
miast starożytnej
Mezopotami. 


