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Pamiętajcie, kochani,
o bezpiecznej
zabawie w ferie!
Wróćcie cali i zdrowi
po dwóch
tygodniach do
szkolnych przyjaciół!

kotek

Zima to czas pięknych, śnieżnych krajobrazów, mrozu na
szybach, spacerów z psem po oszronionych ścieżkach...
Wykorzystajcie dobrze czas ferii i zimowych uroków, by trochę
odpocząć od nauki i naładować "akumulatory" na II semestr! Red.
 

pierwszy śnieg

Daria

Daria



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Wydanie specjalne 01/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDługa Przerwa

BAŁWANY

Bogusiowa bałwan Boguś

bałwan - siłacz kot-bałwanek

      Bałwan – przypominająca w ogólnym zarysie człowieka figura wykonana ze śniegu, symbolizująca zimę.
Lepienie bałwana jest popularną zabawą.
Bałwan to najczęstsza rzecz, spotykana w zimie. Ludzie uwielbiają je lepić, ze względu na całokształt postaci
oraz wielką frajdę, spowodowaną obrzucaniem się śniegiem. Zazwyczaj składa się z kilku kul, kamyków,
marchewki, patyków i miotły. Niekiedy są jednak bardziej wyjątkowe i urozmaicone...
    Polecam!                                                                                                        Bogusiowa
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Zimowe zabawy

ferie

ferie2

ferie

aniołki

kulig

Oto nasze pomysły na zabawy na śniegu i lodzie z
rodziną i znajomymi:

śnieżny tor przeszkód
budowanie ze śniegu i lodu (nie tylko bałwana, ale i
budowli, zwierząt, mebli...)
bitwa na śnieżki (koniecznie z podziałem na
drużyny - w formie "wony")
malowanie na śniegu
śnieżne aniołki/orzełki z ciał
toczenie kuli
rzut śnieżką do celu lub na odległość
zjazdy na sankach, jabłuszkach, workach
wydeptywanie słów na śniegu
spacer i sesja fotograficzna :)

                WSPANIAŁEJ ZABAWY !!!          Red.

net

net

net

net

net



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Wydanie specjalne 01/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDługa Przerwa

SPORTY ZIMOWE

Łyżwiarstwo

narciarstwo

tm Do najpopularniejszych sportów zimowych zaliczamy te, które
rozgrywają się na śniegu czy lodzie. Niektóre są bardzo trudne i wymagają
długoletnich treningów, lecz prócz uprawiania możecie także te dyscypliny
podziwiać oglądając zawody na żywo lub na ekranie :)
Polecamy Wam szczególnie:

narciarstwo alpejskie i klasyczne
snowbord
saneczkarstwo i bobsleje
łyżwiarstwo figurowe i szybkie
skoki narciarskie
curling
hokej na lodzie
skeleton
biathlon

Zainteresowanych dyscyplinami zapraszamy do biblioteki lub do sieci
Internet (tam znajdziecie szczegółowe informacje o tych sportach).
Werka#

Short track (łyżwiarstwo szybkie)
to jedna z najmłodszych
wyczynowych dyscyplin sportów
zimowych. Narodziła się w USA i
Kanadzie. Wyścigi odbywają się na
bardzo krótkim torze, którego pętla
standardowo wynosi 111,12 m, a
sam tor jest wyznaczany na tafli
lodowiska. Zawodników jest od
czterech do sześciu i wszyscy
startują z jednej linii. W sztafecie
jeden zawodnik wypycha swojego
zmiennika, aby nabrał prędkości. 
Zawodnicy rozwijają prędkość do
50 km/h, na łuku podpierają się
ręką... wyścigi

hokej

bobsleje
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Nareszcie spadł śnieg!
Czas na zimowy spacer :)

Zimowe słońce

Zuza, Olka

Bałwankowo...Lepimy!

Co się z tą pogodą stało?
W zimie wcale nie jest biało...
Gdzie ten luty, groźny, zły,
który szczerzył mrozu kły,
lecz, gdy humor dobry miał
na saneczkach z górki gnał?
I bałwanki lepił z nami,
szyby zdobił nam kwiatami
- miał pomysłów pełną głowę...
... i dał nam FERIE ZIMOWE :)
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Zaprezentuję Wam dzisiaj bałwanka. 
Jest on śnieżnobiały 
i nazywa się Guziczek. 
Ma na swym brzuszku pięć wielobarwnych
guziczków. 
Jego szalik jest złoto-srebrny, 
a garnek w kolorach księżyca i słońca.
Uwielbia on jeść zupę pomidorową 
i kocha też lato, choć jest bałwankiem.
Bardzo lubi się bawić z dziećmi i je
rozweselać. 
Myślę, że jest on wspaniały!
                                           Lenka

Ferie w szkole:
poniedziałek 30.01

zajęcia kulinarne i
plastyczne

wtorek 31.01
piłka halowa

środa 1.02
wyjazd do kina na film
pt. "Sing"

DO ZOBACZENIA! :)

BY W
RADOŚCI
SPĘDZIĆ
FERIE
ZIMOWE
TRZEBA MIEĆ
TEŻ DUŻO W
GŁOWIE!
PAMIĘTAJCIE
MOI MILI,
BYŚCIE NA
LÓD NIE
WCHODZILI
GDY ON
CIENKI I ZBYT
NOWY, BO
WYPADEK JUŻ
GOTOWY!
GDY ŚNIEG
MOKRY,
CIĘŻKI,
BRUDNY TO Z
ZABAWY ŻART
JEST
TRUDNY...
BAW SIĘ
MĄDRZE I
WESOŁO, BYŚ
WCIĄŻ
SŁYSZAŁ
ŚMIECH
WOKOŁO :)
Red.

Pamiętaj!

terminy ferii

Ferie nie muszą być
nudne... Nawet jeśli za
oknem nie ma śniegu w
domu czeka na Was -
ulubione czasopismo lub
książka, blok do
rysowania, mąka na
ciasteczka lub masę solną,
pokój do posprzątania
:)             Red.

Czytamy!
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biblioteka


