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DRODZY RODZICE 

 
W Nowym Roku życzymy Wam 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 

godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha i 31536000 sekund miłości! Niech 

się spełnią świąteczne życzenia: te łatwe i trudne do spełnienia. Niech się spełnią te 

duże i te małe, te mówione głośno lub wcale. Niech się spełnią wszystkie one krok po 

kroku, tego życzę w Nowym Roku. 
Dyrekcja, grono pedagogiczne 

i pracownicy Szkoły Podstawowej 

w Zasani 

 

       



 

CO  WARTO  PRZECZYTAĆ  W  GAZETCE ? 

 

 

DZIŚ W NUMERZE: 

 

 Nowy rok 

 Kalendarz na rok 2016 (można wydrukować) 

 Ważne daty w 2016 

 Sekrety nazw miesięcy - STYCZEŃ 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Bezpieczne ferie 

 Kącik Ciekawej Książki 

 Kącik muzyczny 

 Zagadki 

 Zimowe kolorowanki 

 Rozwiąż krzyżówkę 

 

 

 

 



NOWY ROK - 1  STYCZNIA 

     Nowy Rok – międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego 

roku        (  w kalendarzu gregoriańskim), w Polsce jest to dzień wolny od pracy.                     

W powszechnie przyjętym zwyczaju obchodzenie święta należy rozpocząć od 

otworzenia butelki szampana o północy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia następnego 

roku. Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w polskiej tradycji miano Sylwestra. 

Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia wprowadził w 

swej reformie kalendarzowej Juliusz Cezar. Rzymianie czcili w ten dzień Janusa, 

boga bram, drzwi i początków. Wiele języków, w tym angielski i niemiecki przejęły 

właśnie od Janusa nazwę miesiąca styczeń (ang. January). Wcześniej Rzymianie 

nowy rok witali 1 marca. Dlatego też w językach zachodnioeuropejskich nazwy 

września, października, listopada i grudnia, czyli 9,10, 11 i 12 miesiąca roku  

pochodzą od łacińskich liczebników septem, octo, novem, decem (7, 8, 9, 10).         

W Rosji i na Ukrainie, również w Polsce, prawosławni i grekokatolicy witają Nowy 

Rok 1/14 stycznia (podwójne datowanie) tj. 1 stycznia wg kalendarza juliańskiego, 

ale 14 stycznia wg gregoriańskiego. Wyznawcy obrządku wschodniego bawią się na 

noworocznych balach nocą 13/14 stycznia, zwanych "małankami", witając "Stary 

Nowy Rok". W Azji dzień Nowego Roku jest ruchomy (jest używany tam bowiem 

kalendarz księżycowy; liczący od dwunastu do trzynastu miesięcy), ale zazwyczaj 

obchodzony jest w styczniu albo w lutym. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

KALENDARZ 2016 

 

 

 

 



 

ŚWIĘTA- WAŻNE DATY W  2016 ROKU: 

 

1 stycznia Nowy Rok 2016 piątek - 

6 stycznia Trzech Króli 2016 środa - 

14 lutego Dzień Zakochanych 2016 niedziela 16 

25 marca Wielki Piątek 2016 piątek 56 

27 marca Wielkanoc 2016 niedziela 58 

27 marca Zmiana czasu z zimowego na letni 2016 niedziela 58 

28 marca Poniedziałek Wielkanocny 2016 poniedziałek 59 

1 maja Święto Pracy 2016 niedziela 93 

3 maja Święto Konstytucji 3 Maja 2016 wtorek 95 

15 maja Zielone Świątki 2016 niedziela 107 

26 maja Boże Ciało 2016 czwartek 118 

26 maja Dzień Matki 2016 czwartek 118 

23 czerwca Dzień Ojca 2016 czwartek 146 

15 sierpnia 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 

Panny 2016 
poniedziałek 199 

30 

października 

Zmiana czasu z letniego na zimowy 

2016 
niedziela 275 

1 listopada Wszystkich Świętych 2016 wtorek 277 

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 2016 piątek 287 

24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia 2016 sobota 330 

25 grudnia Pierwszy Dzień świąt 2016 niedziela 331 

26 grudnia Drugi Dzień świąt 2016 poniedziałek 332 

31 grudnia Sylwester 2016 sobota 337 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalendarz-365.pl/swieta/nowy-rok.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/trzech-króli-%28objawienie-pańskie%29.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/dzień-zakochanych-%28walentynki%29.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/wielki-piątek.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/wielkanoc.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/zmiana-czasu-z-zimowego-na-letni.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/poniedziałek-wielkanocny.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/święto-pracy.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/święto-konstytucji-3-maja.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/zielone-świątki-%28zesłanie-ducha-świętego%29.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/boże-ciało.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/dzień-matki.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/dzień-ojca.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/wniebowzięcie-najświętszej-maryi-panny.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/wniebowzięcie-najświętszej-maryi-panny.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/zmiana-czasu-z-letniego-na-zimowy.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/zmiana-czasu-z-letniego-na-zimowy.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/wszystkich-świętych.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/narodowe-święto-niepodległości.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/wigilia-bożego-narodzenia.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/pierwszy-dzień-%28boże-narodzenie%29.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/drugi-dzień-%28boże-narodzenie%29.html
http://www.kalendarz-365.pl/swieta/sylwester.html


SEKRETY NAZW MIESIĄCY – STYCZEŃ 

 

  

Jego imię pochodzi od wyrazu "stykać". Styka się przecież, 

czyli łączy, stary rok z nowym rokiem. Jest przeważnie 

lodowaty, a z mrozu lubi rzeźbić przepiękne białe kwiaty. 

Kiedy w styczniu deszcz leje, robi złe nadzieje. 

Styczeń mrozi - lipiec skwarem grozi. 

Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny. 

 

Styczeń to pierwszy miesiąc w roku według używanego w Polsce kalendarza 

gregoriańskiego ma 31 dni. 

Styczeń jest miesiącem zimowym na półkuli północnej, a letnim na południowej. 

Jego nazwa, podobnie jak i pozostałych miesięcy (z wyjątkiem marca i maja), 

pochodzi od charakterystycznych cech, związanych z towarzyszącymi temu 

miesiącowi zjawiskami przyrodniczymi lub z rytmem wykonywanych w tym czasie 

prac na roli. Nazwa miesiąca  pochodzi od słowa „tyki”, które w tym czasie 

sporządzali gospodarze. Nazwa może też pochodzić od „styku” z uwagi na to, że 

miesiąc ten występuje na przełomie roku. W języku staropolskim styczeń nazywano 

również tyczniem, godnikiem i ledniem (por. współczesna czeska nazwa miesiąca: 

leden). 

Łacińska nazwa Ianuarius (zobacz: kalendarz rzymski) została zapożyczona przez 

większość języków europejskich pochodzi od boga początku – Janusa. 

 

 

 

 

 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoriański
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoriański
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ianuarius


DZIEŃ BABCI 

 
    Święto obchodzone dla uhonorowania babć. Wnuki składają życzenia swoim 

babciom. W Polsce obchodzone 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii,             

w Brazylii a w Hiszpanii - 26 lipca. We Francji jest to święto ruchome i obchodzone 

jest w pierwszą niedzielę marca. 

 

Dzień:                            21 stycznia 

                                       Polska (od 1964) 

                                       Bułgaria 

                                       Brazylia 

 

Kraje:                            Hiszpania - 26 lipca (od 1998) 

                                       Rosja (we wrześniu lub październiku od 2009) 

                                       Francja - pierwsza niedziela marca (od 1987) 

 

Typ święta:                    rodzinne 

 

Zwyczaje:                     spotkania, prezenty, życzenia, kwiaty, laurki, przedstawienia 

 

Pomnik babci i wnuczki w Odoorn (Holandia) 

 

 

 

 

 



JAK BRZMIĄ SŁOWA BABCIA I DZIADEK W INNYCH 

JĘZYKACH: 

 

 

PO ANGIELSKU: grandmother i grandfather, granparents,  

 

PO NIEMIECKU: Oma i Opa,  

 

PO FRANCUSKU: grand-maman i aďeul lub grand-p?re, grand-papa,  

 

PO WŁOSKU : Nonna i Nonno,  

 

PO HISZPAŃSKU: abuela, mamá grande i abuelo, papá grande,  

 

PO ROSYJSKU:  
 

PO HINDUSKU: Nana-ji i Nani-ji,  

 

PO KOREAŃSKU: Halmonee i Halabujee,  

 

PO GRECKU: Ya-ya i Pa-pu,  

 

PO JAPOŃSKU: Oba-chan i Oji-chan,  

 

PO CHIŃSKU: Popo i Gong-gong. 

  

 
 

 

 



 

DZIEŃ DZIADKA 

 

 

    W Polsce Dzień Dziadka obchodzimy tuż po Dniu Babci czyli 22 stycznia. Czasem 

babcie i dziadkowie świętują razem jednego dnia, czasem oddzielnie - dziadek 

obchodzi Dzień Dziadka, a babcia Dzień Babci. Jedno jest pewne - w Dniu Dziadka   

i Dniu Babci wszystkie wnuki mają wyjątkową okazję, aby wyrazić swym babciom   

i dziadkom szacunek i wdzięczność. Dzień Dziadka jest to święto, które daje radość 

zarówno wnukom, jak i ich dziadkom. Warto kontynuować tradycję obchodzenia 

Dnia Dziadka, bo przecież kiedyś dzisiejsze dzieci także będą babciami i dziadkami. 

W ten wyjątkowy dzień jakim jest Dzień Dziadka, dziadkowie obdarowywani są 

naszymi dowodami miłości. 

 

    Dziękujemy w Dzień Dziadka i Dzień Babci za to, że wpajają nam zasady 

moralne, wiarę, przekazują mądrość i doświadczenie życiowe. Cenimy ich także za 

przywiązanie do rodziny, pracowitość, obowiązkowość a przede wszystkim ich 

wielkie i otwarte dla nas serce. Dziadkowie - nikt inny nie ma tyle cierpliwości 

i wyrozumiałości. 

 

 
BEZPIECZNE I UDANE FERIE 



 

 

 

 

 

 
  

 



KODEKS BEZPIECZNYCH  FERII ZIMOWYCH 

  

NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓRYCH 

ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ: 

• Informuj opiekunów gdzie dokładnie idziesz i o której godzinie wrócisz 

• Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w widocznym miejscu – to może skusić 

potencjalnego złodzieja 

• Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im 

• Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze 

• Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania, nazwiska, nr telefonu 

• Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc 

• Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj natychmiast i zawołaj osobę 

dorosłą 

  

ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU 

ZAŁAMANIE LODU 

• zagrożenie stanowi bardzo niska temperatura wody i otoczenia, zimowy strój 

oraz trudności z wydostaniem się na powierzchnię lodu; w takim przypadku 

wzywaj pomocy, połóż się płasko na wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj 

wpełznąć na lód. Staraj się poruszać w kierunku brzegu leżąc na lodzie 

• osobie, która znalazła się w wodzie podaj kij lub szalik i szybko wyciągnij ją 

na powierzchnię (zrób tak, jeśli jesteś silniejszy od tej osoby, jeśli nie – jak 

najszybciej zawołaj osobę dorosłą) 

ODMROŻENIE 

• delikatnie masuj odmrożone miejsca, ogrzewając je stopniowo. Odmrożoną 

część ciała można ogrzać w ciepłej (nie gorącej) kąpieli 

• przemoczone ubrania należy zdjąć, a ciało wytrzeć do sucha i okryć 

ZŁAMANIA 

• nie poruszaj złamaną kończyną 

• nie próbuj jej nastawiać 

• należy unieruchomić dwa sąsiednie stawy, wykorzystując do tego np. kijki 

narciarskie, kawałek drewna, szalik 

BEZPIECZEŃSTWO NA ŚNIEGU I LODZIE 

• do zjeżdżania na sankach wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego 

• nigdy nie zjeżdżaj sankami leżąc na nich 

• nie stój blisko zjeżdżających saneczkarzy i nie zastawiaj ścieżki zjazdu 

• teren do zjazdu należy oczyścić z krzaków, kamieni i nierówności 

• upewnij się, że Twoje sanki nie mają połamanych szczebli bądź wystających 

śrub. Jeśli mają, koniecznie poproś opiekuna o naprawę 

• nie doczepiaj sanek do samochodu 



• ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska, unikaj 

zamarzniętych stawów, jezior, gdyż lód może być niewystarczająco 

wytrzymały, co grozi bardzo poważnym wypadkiem 

• przebywając na lodowisku nie należy trzymać rąk w kieszeni 

• nie rzucaj śnieżkami w samochody i zwierzęta 

• nie rzucaj śnieżkami, gdy znajduje się w nich jakiś ciężki bądź niebezpieczny 

przedmiot (np. kamień) 

„Kevin sam w domu” 

Pamiętaj, że nie jesteś bohaterem Hollywoodzkiego filmu… nie poradzisz sobie sam 

ze złodziejami! Jeśli dorośli zostawiają Cię samego w domu, oznacza to, że Ci ufają. 

Nie zawiedź ich i pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: 

• nigdy nie wpuszczaj obcych osób do mieszkania, nawet jeśli mówią, że są 

przyjaciółmi Twoich rodziców. Gdy ktoś puka do drzwi, powiedz, że tata śpi i 

nie wolno go teraz budzić 

• jeśli ktoś obcy chce, byś wpuścił go do domu, bo Twoi rodzice kazali mu 

odebrać coś ważnego – nie wpuszczaj go. Gdyby to była prawda, rodzice 

uprzedziliby Cię 

• jeśli dzieje się coś niepokojącego (poczujesz swąd dymu, ktoś próbuje dostać 

się do mieszkania…) od razu dzwoń do rodziców, opiekunów, sąsiadów lub 

pod numer alarmowy. 

          NUMER ALARMOWY: 112 

• nie baw się kuchenką gazową i urządzeniami elektrycznymi 

  

BEZPIECZEŃSTWO NA ULICY I PODWÓRKU 

• kiedy spadnie śnieg – poruszaj się ostrożnie po chodnikach i drogach: nie 

ślizgaj się, nie popychaj kolegów 

• informuj rodziców lub opiekunów dokąd idziesz i o której wrócisz 

• idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność – długość hamowania 

pojazdów zimą jest znacznie dłuższa wskutek śliskiej nawierzchni 

• nie baw się w odosobnionych miejscach – jeśli będziesz potrzebował pomocy, 

nikt Cię nie usłyszy 

• nie wsiadaj do obcych samochodów, nie rozmawiaj z obcymi i nie ulegaj 

żadnym namowom obcych 

• nie przyjmuj od nieznajomych żadnych przedmiotów na przechowanie – mogą 

pochodzić z kradzieży 

• przed wyjściem ustal z rodzicami obszar, na jakim możesz się bawić 

• jeśli chcesz pójść do kolegi, zapytaj wcześniej o zgodę opiekuna 

  

 

  



KĄCIK CIEKAWEJ KSIĄŻKI 

 
Bajka o Aniele Przewodniku 

Andrzej Niedźwiedź i Natalia Usenko 

 

 

Była sobie Marta. Miała babcię, która opowiadała jej bajki. Kiedy dziewczynka 

wracała z przedszkola, biegła prosto do pokoju babci. Układały sobie gniazdo z 

poduszek i zaczynały opowieści. Najpierw opowiadała Marta, potem babcia, a kiedy 

już miały dość gadania, urządzały bitwę. 

Kiedy nadeszła jesień, babcia zachorowała. Nie miała siły walczyć na poduszki 

ani opowiadać bajek. A pewnego razu, gdy dziewczynka wróciła   z przedszkola, pokój 

babci stał pusty. 

- Pojechała się leczyć – powiedziała mama.  – Kazała powiedzieć, że strasznie 

cię kocha i wróci, gdy poczuje się lepiej. 

Ale babcia nie wracała, a Marta tęskniła coraz mocniej. 

- Mamo – spytała. – Czy mogłybyśmy do niej pojechać? 

- Nie, córeńko – mama mocno przytuliła dziewczynkę. – Czasem tak jest, że 

ludzie muszą wyjechać bardzo daleko i nie można ich już odwiedzić. 

Przyszedł tata i razem oglądali album rodzinny, a potem Marta zasnęła z babci 

zdjęciem pod poduszką. Śniło jej się, że spieszy się na ważne spotkanie i po ciemku 

nie może znaleźć drogi. Nagle błysnęło światło i dziewczynka znalazła się na polance. 

Pod drzewem stał chłopak w zielonej kurtce z mnóstwem kieszeni. Nosił latarkę 

czołówkę i wyglądał jak wujek Kostek, tylko na plecach miał szare skrzydła. Takie jak 

dzikie gęsi. 

- Spóźniłaś się! – powiedział – Jeśli chcesz wrócić przed świtem, musimy ruszać 

natychmiast. Jasne? 

- Jasne... – wyjąkała Marta. 

- Jestem twoim przewodnikiem. Musisz iść za mną, nie schodzić z drogi i nie 

zostawać w tyle. 

Wyjął z kieszeni mapę i zanim dziewczynka zdążyła spytać, dokąd idą, popędził 

przed siebie. Marta musiała porządnie wyciągać nogi, żeby za nim nadążyć. Przez jakiś 

czas wędrowali lasem, przeskakując przez grube korzenie i wspinając się pod górę. 

Dziewczynka widziała tylko plecy przewodnika. Zasapał się i spociła, ale wędrowiec 

nie zwalniał kroku, a po jakimś czasie Marta spostrzegła, że jej oddech stał się lekki i 

zmęczenie minęło. Wiatr rozwiał resztki mgły i dziewczynka krzyknęła ze zdumienia. 

Stali na kamiennym placyku. Wokół nich jaśniało niebo, a to, co Marta wzięła za mgłę, 

było po prostu chmurami. 

- No, to jesteśmy – mruknął chłopak i podprowadził ją do kutej, żelaznej furtki. 

Za bramą kwitły jabłonie, a pod drzewami, przy długim stole, siedzieli jacyś ludzie. 

- Martuśka! – krzyknął ktoś radośnie. 

Od stołu zerwała się znajoma postać w kolorowym swetrze. 

- Babcia... – szepnęła dziewczynka. 

Ściskały się i całowały, a kiedy wreszcie oderwały się od siebie, babcia 



podprowadziła ją do stołu. 

- Poznajesz? – spytała. 

Marta rozejrzała się po uśmiechniętych twarzach i zrozumiała, że zna je dobrze. 

Widziała je w starym albumie ze zdjęciami. 

- Jesteśmy tu wszyscy – powiedziała babcia. – Siedzimy sobie pod drzewami i 

odpoczywamy. Chcesz herbaty z sokiem malinowym? 

W ogrodzie pod jabłoniami każdy robił to, na co miał ochotę, i wszystko 

wyglądało zupełnie inaczej niż tam, na dole. Wreszcie babcia zawołała ją od stołu. 

 - Czas na ciebie, królewno – powiedziała. – Twój Anioł czeka przy furtce. 

Kiedyś przyjdziesz tu na zawsze i będziemy bawić się w ogrodzie. Ale teraz musisz 

wracać do mamy i taty. 

Dziewczynka uściskała wszystkich i wybiegła na kamienny placyk, gdzie czekał 

Anioł Przewodnik. Droga powrotna wydawała się krótsza. Kiedy byli już w lesie, 

wędrowiec puścił Martę przodem. Sama znalazła ścieżkę. Przewodnik został na skraju 

polany. Uśmiechnął się i zniknął w lesie. Marta też się uśmiechnęła. Leżała we 

własnym łóżku, a na poduszce fotografia babci. Niebo za oknem było jasne, a chmury 

lekkie i biało-różowe, jak kwitnące jabłonie. 

- Pewnego dnia do was przyjdę! – szepnęła – Jak przyjdzie czas! 

I boso popędziła do łóżka rodziców na poranne turlanie. 

 

 

 
 

 

 

 



KĄCIK MUZYCZNY 

 

 
ZIMOWE ZABAWY 

 

 

 

1. Ferie, ferie to zabawy czas 

                     Pada śnieżek nad głowami, buzie świecą rumieńcami. 

         

Refren. Oj tak, tak, oj tak, tak, oj tak, tak.      

 

2. Zasypane pola śniegu dużo jest. 

                     My bawimy się wesoło, zatańczymy razem wkoło. 

  

          Refren. Ty i ja, Ty i ja, Ty i ja. 

 

3. Bawmy się wesoło, póki ferii czas. 

                     Zachowajmy bezpieczeństwo, bo brawura to szaleństwo. 

 

Refren. Mówię wam, mówię wam, mówię wam. 

  

 

 



 

ZAGADKI 

Zagadka o nartach 

Byś po śniegu jeździć mógł, 

musisz przypiąć je do nóg. 

Zagadka o nartach 

Jakie deski do nóg przypniesz. 

Kiedy zima śniegiem sypnie? 

Zagadka o łyżwach 

Jaka to para 

umie w zgodzie. 

Tańczyć i skakać 

tylko na lodzie? 

Zagadka o łyżwach 

Szybko po lodzie 

niosą nas one, 

obie do butów 

są przyczepione. 

Zagadka o nartach i kijach 

Dwie siostry – na dole 

para braci – z boku, 

bez nich żaden narciarz nie 

zjedzie po stoku. 

Zagadka o narciarzu 

On na pewno nie jest tchórzem, 

bo nie lęka się gór i skał. 

Staje na szczycie, na górze 

i po śnieżnym stoku w dół gna. 

Zagadka o lodzie 

Mróz w niego zmieni, każdą kroplę 

wody, czy to jezioro, czy staw, czy 

kałuża. Czasem obleka z siłą mokre 

schody, szansa na przewrócenie wtedy 

bardzo duża! 

Zagadka o hokeju na lodzie 

Między dwiema bramkami 

bielutkie boisko. 

Gra się krążkiem, bo dla piłki 

jest tutaj zbyt ślisko. 

Zagadka o jeździe figurowej na lodzie 

Taniec jak na scenie, 

tylko buty nie te. 

Tancerze w tym tańcu 

noszą łyżwy zamiast baletek. 

Zagadka o narciarzu 

Na długich deskach, 

z dwoma kijkami, 

po śniegu zjeżdża 

między tyczkami. 

Zagadka o nartach 

Zadzierają nosy deski dwie, 

bo kto na nich stanie, na dół mknie. 

A jak skończy zjeżdżanie, 

bierze deski na ramię! 

Zagadka o saniach, sankach 

Ucinają drzemkę smaczną 

przez trzy pory roku, 

a wesoło zaczną dzwonić 

kiedy biało wokół. 

Zagadka o saniach, sankach 

Małe - na pagórku 

musisz trzymać na sznurku, 

bo Ci uciekną z dłoni. 

Duże - lubią długie podróże za parą koni. 

 

 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-nartach-113
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-nartach-126
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-łyżwach-174
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-łyżwach-180
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-nartach+i+kijach-628
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-narciarzu-859
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-lodzie-927
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-hokeju+na+lodzie-2640
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-jeździe+figurowej+na+lodzie-2673
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-narciarzu-3039
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-nartach-3043
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-saniach%2C+sankach-3237
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-saniach%2C+sankach-3238


KOLOROWANKI 

 

 

 

 



 

 

 



 

ZIMOWA MANDALA 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



 

KRZYŻÓWKA ZOMIWY KONKURS 

 

 

 



 

 

 

 

 


