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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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W Sosnowym Zagajniku K O L O R O W Y
POŻEGNANIE JESIENI
Niestety, Matylda nie przypomniała
sobie, gdzie schowała korale, ani
wieczorem po odlocie Puchatki, ani
następnego dnia, ani nawet w dniu
przyjęcia. Postanowiła więc ubrać się
w zimowe futerko i przypiąć do niego
broszkę w kształcie gałązki jarzębiny.
Tak wystrojona zeskoczyła z dziupli na
ziemię i zastukała do norki Jeżyków.
Rodzina Jeżyków czekała na Matyldę
już przygotowana do wyjścia. Jadwiga
miała założony do ciepłej sukienki długi
sznur korali z jarzębiny, a mąż i synowie na głowach dumnie nosili własnoręcznie wykonane z kapelusików
żołędziowych turbany. Przez całą drogę
do Brzozowego Kręgu Jeżykowie rozmawiali z Matyldą o przygotowaniach
do zimowego snu. Jadwiga cieszyła
się, że Wiesław zabezpieczył ich norkę
przed zimnem dodatkową warstwą
liści i zamontował grube wejściowe
drzwi. Zaraz po powrocie z przyjęcia
zamierzali zapaść w sen zimowy. Ich
rozmowie z uwagą przysłuchiwały się
małe jeżyki.
- A właśnie, że ja nie pójdę spać! –
zbuntował się nagle Szymek.
- To ja też nie pójdę! – zawtórował
bratu Tymek.
- Porozmawiamy o tym później
– uciął dyskusję tata brzdąców. –
Pamiętajcie, że na przyjęciu macie być
grzeczni i z szacunkiem odnosić się do
starszych. No, jesteśmy już prawie na
miejscu.
Między drzewami widać było oświetloną przez robaczki świętojańskie,
chronione w butelkach przed zim-

nem, polanę. Sarny, gospodynie tego
wieczoru, witały serdecznie wszystkich leśnych mieszkańców. Matylda
wraz z rodziną Jeżyków usiadła obok
Leona, który zachęcał przyjaciół do
skosztowania przepysznych potraw.
Ciasta z borówkami, konfitury z jarzębiny, suszone jagody i grzyby, soki
marchewkowe, jabłkowe i malinowe,
pędraki w marynacie, orzechy w miodzie, wszystko to wyglądało tak smakowicie, że dzik nie musiał specjalnie
długo zachęcać zwierzątek do jedzenia. Były też oczywiście tańce, takie
do utraty tchu. Przygrywała orkiestra
myszek polnych, najsławniejszych
muzyków w całym lesie, ba, a może
i nawet w całym kraju.
Gdy przyjęcie miało się już ku końcowi na scenę weszła nieco stremowana Malinka Szarakówna, która przy
akompaniamencie akordeonu wykonała
pieśń pożegnalną:

Kiedy za oknem szaro i smutno,
łatwo wpaść w ponury nastrój. Dlatego
w Przedszkolu nr 5 zorganizowany został
po raz kolejny KOLOROWY TYDZIEŃ.
Jest też inny powód, dla którego
dzieci przychodziły każdego dnia ubrane
w inny kolor. Nie każdy dorosły zastanawia się nad tym, jakim problemem może
być dla dziecka rozróżnianie kolorów
jako abstrakcyjnej cechy w oderwaniu
od wszystkich cech danego przedmiotu
(to skomplikowany proces analizy). Nie
jest to proste, a jeszcze bardziej sprawa
się komplikuje, kiedy trzeba jedną nazwą
określić różne odcienie danego koloru,
co wymaga od dziecka uogólniania.
Widząc takie trudności u niektórych
przedszkolaków, panie postanowiły
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TYDZIEŃ

zorganizować KOLOROWY TYDZIEŃ.
Znaczną pomocą w przyswajaniu podstawowych kolorów było ubieranie przez

rodziców swoich pociech na proponowany w danym dniu kolor.
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Jesień kolorowa za mgły się rankiem
chowa,
Wrzosy we włosy wpina, korale zakłada.
Astry fioletowe chylą ku niej głowę.
A gdy zima nastaje z wiatrem odchodzi…
Kiedy Malinka skończyła śpiewać
rozległy się głośne brawa i słowa uznania dla jej talentu. A potem to już trzeba
było się żegnać i wracać do domu.
Szymek i Tymek, niesieni przez swoich rodziców na rękach, sennie kiwali
głowami i wcale nie protestowali, gdy
w domu mama delikatnie otulała ich
kołderkami w łóżeczkach. Dla rodziny
Jeżyków nastał czas zimowego snu.
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To my, Wasze dzieci
Tomek
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Oleńka

Kornelka i Adrianek

Marcel

Znajdź 16 szczegółów, którymi różnią
się te dwa obrazki. Na rysunku pierwszym zaznacz kółeczkiem miejsca,
w których znalazłeś różnice, wytnij go,
naklej na kartkę i przyślij do redakcji. Na
rozwiązania czekamy do 19 stycznia br.
Zadanie dla dzieci do lat 11.

Rozwiązanie
Za rozwiązanie zadania z nr. 50. - znalezienie
szczegółów różniących dwa, na pozór identyczne,
obrazki - nagrodę otrzymuje Natalia Płotek z Książenic. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.
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