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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Wiosna w lutym?

Jeśli luty - obuj buty
Bo śnieg wtedy jest wysoki!
A tu proszę, moi mili,
Mrozu w lutym ani chwili.
Zamiast łyżew mknę na wrotkach,
Zamiast sanek rower spotkam.
Buty, rękawice, szale
Niepotrzebne mi są wcale.
Zamiast śniegu – przebiśniegi,
W parku dzieci aż po brzegi.
Bałwan? – wcale go nie było,
Śniegiem ledwo poprószyło.
Taka zima jest w tym roku.
Łza się trochę kręci w oku,
Bo lubimy kulig, sanki,
Narty łyżwy i bałwanki.
A tej zimy - marny los!
Nawet mróz nie szczypał w nos.
Choć już wiosna się zaczyna,
za rok może będzie zima…
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W niedzielę aż zaroiło się od spacerowiczów. Dzieci wyciągnę ły rowery, wrotki i rolki, zrobiło się gwarno w
parkach i na skwerach. A wszystko
to za sprawą niebywale wysokiej jak
na tę porę roku temperatury - termometry w cieniu wskazywały ponad
16 stopni. Ruszyła pełna wegetacja
roślin. Czyżby więc wiosna zaczęła
się w tym roku w lutym?
Aż strach pomyśleć, co się stanie z roślinami, gdy w marcu wróci
zima.

(emes)
Uprzejmie informujemy, że ukazała siê nowa seria Wydawnictwa AKSJOMAT: Przedszkolak uczy siê...
Zapraszamy do zapoznania siê z opisem nowoœci.

Seria: Przedszkolak uczy siê...

Ksi¹żeczki do nauki pisania i czytania to pierwsze edukacyjne
zeszyty dla przedszkolaka. Znajduj¹ siê w nich wzory liter pisanych i drukowanych, miejsce do pisania po œladzie oraz stawiania pierwszych samodzielnych liter
i cyfr. Starsze przedszkolaki napisz¹ lub wyklej¹ z liter wyrazy i uzupełni¹ działania
matematyczne. Różnorodne zadania, dostosowane do możliwoœci i zainteresowañ
przedszkolaka oraz zestaw naklejek zachêc¹ dziecko do podejmowania pierwszych
prób w pisaniu i liczeniu.
Format A4, s. 32, ilustracje kolorowe, wkładka z naklejkami.
Rok wydania: 2008
Cena detaliczna: 6.80 zł

Przedszkolak uczy siê liczyæ 6-7 lat

Zróżnicowane typy zadań, świetne ilustracje, zabawa i
nauka na wesoło – to wszystko składa się na naszą najnowszą publikację edukacyjną „Przedszkolak uczy się liczyć”. Zeszyt ćwiczeń może znaleźć zastosowanie podczas
zajęć w przedszkolu, może również być wykorzystany jako
pomoc w domowej pracy z dzieckiem. Nauka dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia połączona jest z zabawą, co sprawia, że dziecko szybciej się uczy i z większą
chęcią zasiada do matematycznych ćwiczeń.
ISBN: 978-83-7118-615-8
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K R Z Y Ż Ó W K A

To my, Wasze dzieci

Marta

Michał

Na pokolorowany obrazek czekamy do 6 marca. Naklej go na kartkę pocztową.
Zadanie przeznaczone dla dzieci do lat 10.

red.

Kacper i Wiktor

Oliwia

