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Oto
pojazdy
LEGO
Kuby: 
policja i
sprzatacz
ulic.
Super!

Czas
na
sport!!!

Albert poleca lepienie
z plasteliny!

Przed Wami, drodzy Czytelnicy, numer-mikser
świąteczny! Obchodzimy w nim święta zbliżające się,
a także niedawno minione. Na pierwszej stronie
oczywiście: Dzień Dziecka! Wszystkiego najlepszego!

.

Samochód policyjny

.

Czasem w szkole z
okazji Dnia Dziecka
urządzało się taki
szkolny Dzień
Sportu z różnymi
zabawami i grami
ruchowymi na
świeżym powietrzu.
Sport to zdrowie!
Obok rys. Piotrka

Dzień Dziecka to
najlepszy w roku
dzień radości i
zabawy! Redakcja
"Widziadełka"
życzy Wam z tej
okazji samych
wesołych chwil,
dużo uśmiechu i
fajnych prezentów.
Dobrej zabawy 
i udanego
świętowania! W co
się bawić?
Podpowiadamy na
tej stronie, ale
jesteśmy pewni, że
nikt z Was i tak nie
będzie się nudził 
w Dzień Dziecka!

Albert

Kuba

Kuba
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Dzień Matki 26 maja
Wszystkim naszym Mamom życzymy wszystkiego, co
najlepsze! Bardzo Was kochamy!!!

Jakim człowiekiem był Karol
Wojtyła? Dlaczego papież Jan
Paweł II jest nazywany Wielkim?

Co Oko
widziało?

.

Rok 2020 jest ogłoszony Rokiem Jana Pawła II
Papież Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Kilka dni temu obchodziliśmy setną rocznicę
jego urodzin. Z tej okazji Robert i Kacper napisali swoje artykuły do "Widziadełka".

Karol Wojtyła był dobrym, ciepłym człowiekiem 
i pomagał wszystkim ludziom. Był odważny,
uśmiechnięty, tolerancyjny, wierny swoim poglądom.
                                                    Kacper i Robert

Papież Jan Paweł II nazywany jest Wielkim z powodu
swoich wielu wspaniałych dokonań. Był autorem wielu
encyklik, organizatorem Światowych Dni Młodzieży,
napisał wiele książek. Jego dwa dokonania uważane
są za epokowe. Pierwsze to, że walczył z
komunizmem, a potem walczył o rodzinę i życie. Był to
papież wolności i solidarności, który zmienił historię
świata. Drugie ważne dokonanie, to upowszechnianie
na całym globie ziemskim kultu miłosierdzia Bożego.
Jan Paweł II był dla wielu ludzi wzorem do
naśladowania. Papieżem, który wskazywał drogę i
kierunek, w którym powinniśmy iść. Po prostu był
Ojcem i nauczycielem o wielkim sercu.                          
            Robert Dąbrowski

Dla Ciebie Mamo

Moi Kochani!
Tak się cieszę, kiedy odwiedzacie "Widziadełko", bo
wtedy mogę zobaczyć, co tam u Was. Dzisiaj to się aż
wzruszyłem, kiedy się przekonałem, że pamiętacie o
każdym, komu trzeba okazać wdzięczność za to, co
dla nas robi, o każdym, komu chcecie okazać miłość.
Są to takie dobre, wspaniałe uczucia. Wdzięczność 
i miłość. Jesteście naprawdę kochani, że potraficie je
okazywać, i że pamiętacie o innych. O mamusi z
okazji jej święta, o papieżu Janie Pawle II w rocznicę
urodzin, o strażakach, którzy odważnie gaszą pożary.
Tak trzymać! Pozdrawiam Was wszystkich.   Oko

Piękny wierszyk z życzeniami dla naszych kochanych
Mamuś wyszukała i przesłała wraz z serdecznymi
pozdrowieniami Weronika Jaskółka:

Dla Ciebie Mamo świeci słońce złote, 
dla Ciebie na oknie usiadł barwny motyl. 
Dziś dla Ciebie Mamo płyną jasne chmurki,
a wiatr je układa w świąteczne laurki. 
Dla Ciebie Mamo śpiewa ptak na klonie
i dla Ciebie kwiaty kwitną na balkonie. 
Dziś, droga Mamo, masz twarz uśmiechniętą,
niech przez cały rok trwa twoje święto!   

.

Weronika
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Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Jest to
też dzień patrona strażaków, świętego Floriana. Dziękujemy
strażakom za ich niezawodną pomoc. Pamiętamy numery
alarmowe!

Pomagamy zapamiętać numery alarmowe Kasia i Piotrek
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Piękno polskiej przyrody w obiektywie pani Kasi - spacer po
okolicy w Bożej Woli
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