
   

  



 

  

 

15 maja obchodzimy Dzień Niezapominajki  

oraz Międzynarodowy Dzień Rodzin. 

omysłodawcą Dnia Niezapominajki był znany, 

polski dziennikarz radiowy Andrzej Zalewski. 

Może ktoś z Was widział już ten śliczny, mały, 

niebieski, kwiatek? Niezapominajki rosną w lesie, 

parku i na łące. Ruch na świeżym powietrzu jest bardzo 

potrzebny, szczególnie teraz, gdy większość czasu 

spędzamy przed ekranem. Jaki jest cel Dnia 

Niezapominajki? Zwróćmy uwagę, że w słowie niezapominajka jest ukryty jeszcze 

jeden wyraz: zapomina, dlatego ideą tego święta jest zachowanie pamięci ważnych 

chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.  

Jeżeli znajdziemy na spacerze ten mały kwiatek możemy podarować go osobie którą 

kochamy, aby o nas często pamiętała. Może tą osobą być mama, tata, brat, siostra, 

przyjaciel, przyjaciółka bądź osoba, na której nam bardzo zależy.  

 

 

Niezapominajkowy ,,PRZYPOMINACZ” 

1. Wydrukuj na grubej kartce obrazem i wytnij go 

wzdłuż cięcia. 

2. Możesz również wydrukować ilustrację na 

zwykłej kartce i nakleić na teksturę, a następnie 

ciąć wzdłuż linii. 

3. Pokoloruj ilustrację i ozdób ją według własnego 

pomysłu. 

4. W oznaczonym miejscu zrób nacięcie nożykiem 

do papieru, a następnie przełóż przez nie okładkę 

(lub kilka ostatnich stron) małego bloczku do 

notatek ze zrywanymi kartkami. 

5. Zrób dziurkę dziurkaczem w wyznaczonym 

miejscu i powieś PRZYPOMINACZ „na widoku”  

– w miejscu, do którego często zaglądasz. 

WZÓR DO DRUKOWANIA ZNAJDZIESZ NA KOŃCU GAZETKI! 

P 

KARTKA Z KALENDARZA 

ZRÓB TO SAM! 



 

 

Mimo przerwy w działalności  kółka plastycznego  dla dzieci młodszych, mamy 

efekty naszej pracy sprzed zawieszenia zajęć.  

Z wielką radością przyjęliśmy informację o zdobyciu Nagrody Ministra Spraw 

Zagranicznych Japonii w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 

sponsorowanym przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną Biiku 

Bunka Kyokai  we współpracy z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, 

Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, Japońską 

Federacją Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem Japońskiej Edukacji 

Artystycznej oraz firmą Pentel.  

Nagroda trafiła do Marii Laseckiej. 

Sukces tym bardziej ogromny, ponieważ na ten konkurs napłynęło ponad 14 tysięcy 

prac z całego świata, a nagród Ministra przyznawanych jest tylko 10 i nie więcej niż 

jedna nagroda na dany kraj.  

                                   

                        Marysia Lasecka                   i  nagrodzona praca pt. „Selfie”. 

Ponadto w tym samym konkursie mamy jeszcze  dwie  laureatki: 

Julia Remiorz zdobyła srebrny medal, a Natalia Kuznik brązowy medal. 

To także bardzo wysokie wyróżnienia! 

                                      

                        Julia Remiorz                             Praca Julii pt. „Spacer z psami” 

NASZE SUKCESY! 



                                    

                            Natalia Kuznik                                         i jej  „Domek na drzewie” 

          Mamy jeszcze laureata XIV  Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. 

„Ogród Piękna, Dobra i Radości-Raj”. Konkurs organizowany jest przez Pałac 

Młodzieży w Nowym Sączu.  

Laureatem, który zdobył wyróżnienie jest Kacper Garbacz. 

                                    

            Kacper Garbacz 

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Ze swej strony niezmiernie mi żal rozstawać się z moimi wspaniałymi uczniami! 

Opiekun koła  

Katarzyna Michalik-Kiszka 

 

 

 

 



  

 

ama to osoba bardzo ważna dla każdego  

z nas. 26 maja obchodzimy Dzień Matki.  

W tym dniu, każdy z nas powinien 

pamiętać o swojej mamie. Z naszego 

zachowania nasze mamy nie zawsze są 

zadowolone, więc spróbujmy w tym dniu je 

poprawić. Pamiętajmy co mama dla nas 

robi: poświęca swój wolny czas, gotuje 

obiady, piecze ciasta, kupuje fajne rzeczy, 

zabiera w różne miejsca, opiekuje się, gdy 

jesteśmy chorzy, martwi się o nas. Jako 

wyraz szacunku podziękujmy jej za to. Nie 

zapomnijmy w tym dniu o słowach: proszę, 

dziękuję, przepraszam. Może wyręczymy 

mamę z jakiś domowych obowiązków? 

Nakryjemy  do stołu, pozmywamy naczynia, 

pościeramy naczynia, podlejemy kwiatki.  

A później podarujmy mamie własnoręcznie 

zrobiony prezent. Sprawmy aby w tym dniu 

uśmiech nie znikał z ich twarzy.  

 

JAKO PODARUNEK MOŻESZ ZROBIĆ TOREBKĘ – SERDUSZKO,  

DO KTÓREJ MOŻNA WŁOŻYĆ KWIATKI LUB SŁODYCZE. 

Aby je wykonać, wystarczy na zwykłym lub ozdobnym papierze wydrukować 

szablon lub odrysować taki schemat. Potem tylko składamy serce wzdłuż 

czerwonych linii oraz podklejamy jedno skrzydełko pod spód i gotowe.  

SZABLON ZNAJDZIESZ NA KOŃCU GAZETKI! 

 

 

 

   

 

 

 

Źródło: manualnin.pl 

M 
Słowo mama  

w 11 językach: 

1. Niemiecki: Mutter 

2. Czeski: Maminka 

3. Islandzki: Mamma 

4. Włoski: Madre  

5. Francuski: Mere 

6. Grecki: Mana 

7. Litewski: Motina  

8. Węgierski: Anya  

9. Portugalski: Mae  

10.  Rosyjski: Mama 

11.  Japoński: Okaassan 

 

DZIEŃ MATKI! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wybrała Marlena Soboń 

ENGLISH CLUB! 



 
 

1 – red  2 – yellow  3 – pink 
4 – orange  5 – green  6 - blue 

 
 
 
 
 
 

Wybrała p. Marlena Soboń 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ……. Wybicki – autor naszego hymnu, jego imieniny obchodzimy 1 maja. 
2. Kraj, którego barwy narodowe są biało – czerwone. 
3. „ …… Dąbrowskiego” – to hymn Polski. 
4. Flaga, hymn i ……. – to symbole narodowe. 
5. Miesiąc, w którym obchodzimy Święto Konstytucji. 

 
Hasło: …………………………………… 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Cześć Czesiek! Czeszesz się 

częściej często, czy częściej 

czasem? 

 

Na peronie w Poroninie pchła 

pląsała po pianinie. 

Przytupnęła, podskoczyła  

i pianino przewróciła. 

 

Żyła sobie Żyła na ulicy Żyła,  

a w tej Żyle żyła żyła i tej Żyle  

pękła żyła i ta Żyła już nie żyła. 

KRZYŻÓWKA 

JĘZYKOŁAMACZE 



 

 

 

 

Kąciku małego przyrodnika znajdziesz różne ciekawostki przyrodnicze, doświadczenia, 

które można wykonać samodzielnie, a czasem przyrodnicze zadania specjalne!  

W tym numerze: 

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA PRZYRODY: 

Baobab - Tę zabawną nazwę nosi jedno  

z najpotężniejszych drzew na świecie. Baobaby można 

spotkać w Afryce, Australii i na Madagaskarze. Żyją  

w gorącym klimacie, dlatego wykształciły ogromne 

pnie, w których gromadzą zapasy wody na okres suszy. 

Średnica takiego pnia może osiągać 11 metrów. 

Wysokość tych drzew także zadziwia – dorastają nawet do 30 metrów. Liście, owoce 

i nasiona baobabu są jadalne i ceni się je w przemyśle spożywczym. 

Dziobak - Ten niezwykły ssak żyje tylko we wschodniej 

Australii i na Tasmanii. Ma skórę pokrytą gęstą sierścią, 

ale jego pysk jest przekształcony w płaski dziób – co 

upodabnia go do kaczki. Swoje młode karmi mlekiem, co 

czyni go właśnie ssakiem. W dodatku znosi jaja, które 

nieco przypominają te składane przez gady.  Dziobak 

chętnie porusza się po lądzie, ale jeszcze chętniej pływa – szeroki ogon, zbliżony do 

ogona bobra, służy mu w wodzie jako stabilizator, a stopy, wyposażone w błonę  

pławną, to jego siła napędowa. Jednak to nie wszystko – samce dziobaka są jadowite.  

Mruganie - Czasem, gdy kogoś bardzo polubicie, „puszczacie 

do niego oczko”, czyli mrugacie. Zazwyczaj jednak czynność, 

jaką jest mruganie, wykonujemy zupełnie nieświadomie. 

Nasz organizm sam tego pilnuje! W ciągu dnia mrugamy ok. 

12 tysięcy razy. Dzięki mruganiu gałka oczna pokrywana jest 

płynem zawierającym substancje bakteriobójcze – tzw. filmem 

łzowym. Nawilżanie chroni nasze oczy przed wyschnięciem 

oraz oczyszcza je z brudu i kurzu. Powieka porusza się dzięki 

najszybszemu w naszym organizmie mięśniowi, dlatego mrugnięcie trwa tak krótko 

(mniej niż pół sekundy). Zwierzęta również mrugają – z wyjątkiem tych, które nie 

posiadają powiek (np. ryb).  

KĄCIK MAŁEGO 

PRZYRODNIKA  

PANI JUSTYNY! 



Znasz przysłowie: „W MARCU JAK W GARNCU”  

- stwórz własny kalendarz pogody! 

1. Wytnij obrazki przedstawiające symbole pogodowe i kolorowe garnki. 
2. Obrazki, które przedstawiają pogodę przyklej na poszczególne garnki: 

 BURZA – fioletowy 
 SŁOŃCE – żółty 
 DESZCZ – niebieski 
 ŚNIEG – szary 
 CHMURY – zielony 
 WIATR -  pomarańczowy 

ZADANIE! Przez cały tydzień, codziennie przymocuj magnesem na lodówce takie 
garnki z symbolami, jaką pogodę widzisz za oknem! Jeśli pogoda się zmieni w ciągu 
dnia, pamiętaj zmienić garnek z symbolem! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Chociaż nie chodzimy do szkoły, w naszej świetlicy dużo się dzieje! 

Uczniowie klas I – III codziennie otrzymują ciekawe zadania do wykonania w domu. 

Jak zawsze organizujemy również konkursy plastyczne, w których udział może wziąć 

każdy uczeń Małej Jedenastki ! 

Jednym z konkursów zorganizowanych przez Świetlicę był konkurs plastyczny pod 

tytułem „Jestem przyjacielem Ziemi”. Celem tego konkursu była promocja Dnia Ziemi, 

a także podkreślenie tego jak ważne jest abyśmy wszyscy dbali o naszą planetę. 

Zwycięzcami konkursu zostali: 

MIEJSCE 1 - Dawid B. kl. 2c, 

MIEJSCE 2 - Alina K. kl. 2a, 

MIEJSCE 3 - Magdalena W. kl. 1a, 

WYRÓŻNIENIE - Milena G. kl. 3c 

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięzcom gratulujemy,  

a wszystkich zapraszamy do 

udziału w kolejnych zadaniach  

i konkursach świetlicowych! 

 

Z ŻYCIA ŚWIETLICY 

W

W 



WZÓR PRZYPOMINACZA: 



SZABLON PREZENTU DLA MAMY: 

 


