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WYDANIE Z OKAZJI FERII ZIMOWYCH

Hej, słoneczko wyjdź zza chmurki!
Dzieci chcą pozjeżdżać z górki!
Niech na stawach zmarznie woda,
czy ci zimy nie jest szkoda?
Idą ferie. Już od rana
dzieci lepić chcą bałwana
i śnieżkami rzucać wkoło.
Zaświeć słonko nam wesoło!
autor nieznany „Ferie”
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ROK 2015 to ...
... Rok Jana Pawła II (w 10. rocznicę śmierci)
Jan Paweł II (właściwie Karol Józef Wojtyła) – urodził się 18 maja 1920 r.
w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie.
Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II.
Był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach
biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. W chwili wyboru miał 58 lat – był
jednym z najmłodszych papieży. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione
proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza „Słowiański papież”:
Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron.
Jan Paweł II był jednym z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku. Jego wybór na Stolicę
Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej w latach 80-tych i 90-tych XX w.
Odbył najwięcej pielgrzymek (bo aż 104, odwiedzając 130 krajów). Swoją ojczyznę odwiedził 8 razy. Był
papieżem, który najwięcej osób wyniósł na ołtarze. Wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21:37 w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.
W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na bieżąco
wiadomości dochodzące z Watykanu oraz trwając na modlitwie w jego intencji. Papież Polak został
beatyfikowany 1 maja 2011 r., kanonizowany 27 kwietnia 2014 r.

... Rok Jana Długosza (w 600. rocznicę urodzin)
Jan Długosz herbu Wieniawa – kronikarz, polski historyk, duchowny, geograf,
dyplomata. Autor licznych publikacji historycznych, w tym najsłynniejszego
dzieła Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, obejmującego
historię Polski od najdawniejszych czasów do 1480. Urodził się 1 grudnia 1415 r.
w Brzeźnicy, w ziemi sieradzkiej w rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec za zasługi
w bitwie pod Grunwaldem otrzymał starostwo brzeźnickie. Jan Długosz studiował
na Akademii Krakowskiej. Pracował jako notariusz publiczny na dworze biskupa
krakowskiego. Od 1467 roku był wychowawcą synów króla Kazimierza
Jagiellończyka. Zmarł 19 maja 1480 r. w Krakowie.

...Rok Polskiego Teatru (w 250. rocznicę powstania Teatru Narodowego w Warszawie)
Powołanie w roku 1765 przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego Teatru Narodowego w Warszawie było
jednym z ważniejszych wydarzeń epoki oświecenia.
Teatr Narodowy jest dzisiaj jednym z trzech teatrów o statusie
instytucji narodowej, o szczególnym znaczeniu dla polskiej
kultury. Oprócz Teatru Narodowego w Warszawie, podobny
status posiada jeszcze jeden teatr dramatyczny – Narodowy
Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie oraz Teatr
Wielki – Opera Narodowa w Warszawie.

***

Zagadka pani Izy
Aby wejść na lodowisko trzeba otworzyć
troje kolejnych drzwi. Wolno nam przejść przez
te, których suma numerów wynosi 100.
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Nadeszły oczekiwane ferie zimowe.

Nie spędzaj ferii przed telewizorem i przed komputerem!
Sięgnij czasem po ciekawą książkę, idź na spacer, do muzeum,
do kina lub do teatru!
***
21 i 22 stycznia to dwie bardzo ważne daty w kalendarzu. Trzeba o nich koniecznie
pamiętać – to przecież Dzień Babci i Dzień Dziadka.
W życiu dziecka babcie i dziadkowie są równie potrzebni i ważni jak
rówieśnicy.
Za co wnuki kochają babcie i dziadków? Za dobroć, cierpliwość,
zrozumienie, za to, że zawsze mają dla swych wnuków czas, za bajki
czytane na dobranoc, za wspólne spacery, za szarlotkę i najlepszą na
świecie zupę pomidorową, ale przede wszystkim za serce i bezgraniczną miłość.

Wszystkim Babciom i Dziadkom
najlepsze życzenia
składają
kochające wnuki
***

Mamo, pobaw się ze mną!
...Jest karnawał, dzieci tańczą,
Gra orkiestra przebierańcom.
A. Tarczyńska „W karnawale”

Dzieci cały długi rok czekają na bal karnawałowy. Uwielbiają
przebierać się, tańczyć, bawić, podskakiwać i wcielać się w różne bajkowe postaci.
Każde dziecko może mieć maskę, dzięki której spokojna Michalina może być wulkanem energii,
a głośny Mikołaj – oazą spokoju. Pozwólmy dzieciom na spontaniczną zabawę i zróbmy wspólnie z nimi
maski. Potrzebne będą:
gruby karton, nożyczki
gumka do utrzymania maski na głowie, zszywacz
farby, pędzelki
brokat, piórka, klej, taśmy ozdobne, cekiny.
Najpierw Michalina i Mikołaj
odrysowali z szablonu maski,
a potem wycięli je z grubego
kartonu.
Przy
wycinaniu
otworów na oczy można pomóc dzieciom. Potem Michalina
i Mikołaj pomalowali maski farbami. Po wyschnięciu farby – czas
na ozdabianie maski i przyczepienie gumki zszywaczem.
Dzisiaj z dziećmi zrobiłam dwie maski. Tak rozpoczęliśmy
przygotowania do balu.
A więc – „.. niech żyje bal!”
(A.Osiecka)

Opracowała Monika Culepa
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Biblioteka poleca…
Julka uwielbia jeść. Jej ukochana babcia świetnie gotuje i codziennie
zapewnia jej pełne po brzegi talerze różnych pyszności. Julka jest już największa
i najgrubsza w klasie. Złośliwy Witek nazywa ją wielorybem. Inni idą za jego
przykładem. To trochę przykre, ale dziewczynka lubi siebie taką, jaka jest.
Oczywiście chciałaby robić gwiazdy i fikołki, czego szczerze zazdrości swoim
koleżankom. Pociesza się jednak faktem, że jest najlepsza w przeciąganiu liny
i wszystkich w klasie kładzie na rękę, a do tego potrafi zjeść sześć pączków za
jednym zamachem. No i pięknie gra na flecie. Julka opowiada o sobie i swoich
przygodach z duża dozą optymizmu. Mogłaby się zamartwiać faktem, że nie
zmieściła się w żaden kostium szkolnego zespołu tanecznego „Jarzębinki”, że nie
najlepiej wygląda też w kostiumie kąpielowym, ale we wszystkim dostrzega dobre strony. Robi to
z wdziękiem i poczuciem humoru. Poza tym w jej życiu zachodzą spore zmiany. Prezent urodzinowy,
piesek Baton – w tajemnicy przed babcią – dostaje pod stołem kotleciki, parówki, a nawet pączki.
Wszystko podzielone bardzo sprawiedliwie. Codzienne spacery i zabawy w ogrodzie niemalże
w czarodziejski sposób rozluźniają gumki w spódniczkach. I do tego jej ulubiona ciocia zapisała Julkę na
kurs tańca.
Książka Renaty Piątkowskiej pełna jest radości życia. Pokazuje to, co czuje osoba wyglądająca
inaczej w grupie rówieśniczej. I nie muszą to być zaokrąglone boczki. Czasami wystarczą piegi czy
okulary. Warto ją przeczytać. Jest to książka dla wszystkich, nie tylko dla grupy wiekowej 8+.
Śmiechoterapia, jak w większości książek tej autorki, gwarantowana.
Opracowała Joanna Brandys
***

Instrumenty znane i nieznane
JANCZARY to instrument perkusyjny o nieokreślonej wysokości dźwięku.
W skład tego prostego instrumentu wchodzą dzwoneczki przyczepione do
kawałka drutu. Są one podobne do dzwonków znajdujących się przy końskiej
uprzęży. Dzwoneczki różnej (lub tej samej) wielkości wydają dość głośne
dźwięki. Osoba grająca na janczarach potrząsa więc dzwoneczkami trzymając
instrument za drewnianą rączkę. Janczary zwane są w gwarze podhalańskiej
turlikami i stosowane są do dziś na Podhalu przy okazji paradnych przejazdów
zaprzęgów konnych, kuligów, wesel i różnych uroczystości.
ŁUK MUZYCZNY był jednym z pierwszych instrumentów i stał
się prototypem wszystkich instrumentów strunowych. Do dziś
można go spotkać wśród prymitywnych ludów Afryki
i w niektórych krajach Europy. Łuk muzyczny przypomina
kształtem łuk używany przez myśliwych. Na wygiętym trzcinowym
pręcie rozpinano cięciwę, czyli strunę pozyskaną ze zwierzęcych jelit, trzciny lub jedwabiu. Zdarzało się
też, że strunę robiono ze złota. Takie struny znaleziono na terenach dawnej Persji. Pochodziły one z V
wieku przed naszą erą.
PUDEŁKO AKUSTYCZNE to instrument perkusyjny w kształcie
drewnianej skrzyneczki wydrążonej w środku. Pudełko akustyczne
może być okrągłe lub prostokątne. Czasem przybiera kształt
prostopadłościanu lub walca. Aby uzyskać dźwięk uderzamy
w instrument za pomocą pałeczek. W zależności od miejsca uderzenia
pudełko akustyczne wydaje dźwięki o różnej wysokości.
Opracowała Joanna Podemniak
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