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       Wiersz pt. „LUTY” 

LUTY użalał się z łezką w oku, że jest najkrótszym miesiącem w roku. 

Jak to się stało, mój dobry losie, że dni mam tylko dwadzieścia osiem? Przecież w miesiącach innych się mieści trzydzieści jeden albo trzydzieści! 

A ja trwam tylko cztery tygodnie. 

To jest zbyt krótko! To niewygodnie! 

W końcu lutemu rok figla spłatał, I dzień mu dodał... 

co cztery lata 



        Piosenka „Taniec bałwanków” 

Stoisz smutny, nasz bałwanku, 
ze spuszczoną głową. 
Może chciałbyś mieć przy sobie 
panią Bałwankową? 
Oj, tak, tak! 
Oj, tak, tak! 
Dobrej żony 
wciąż mi brak! 
Oj, tak, tak! 
Oj, tak, tak! 
Bałwankowej brak! 
Ma korale z jarzębiny 
Bałwankowa żona, 
ale łatwo poznać z miny 
że dziś jest zmartwiona. 
Oj, tak, tak! 
Oj, tak, tak! 
Mego synka 
jeszcze brak! 
Oj, tak, tak! 
Oj, tak, tak! 
Synka jeszcze brak! 
Stoi bałwan z Bałwankową, 
w środku zaś Bałwanek. 



Jeszcze chwila i rozpoczną 
bałwankowy taniec. 
Oj, tak, tak! 
Oj, tak, tak! 
Przydałby się 
jeszcze brat! 
Oj, tak, tak! 
Oj, tak, tak! 
Przydałby się brat! 
Już wesołe dwa bałwanki 
tańczą z rodzicami, 
i my także się pobawmy 
razem z bałwankami. 
Oj, tak, tak! 
Oj, tak, tak! 
Zatańcz z nami 
raz i dwa! 
Oj, tak, tak! 
Oj, tak, tak! 
Zatańcz raz i dwa! 



Co Nas czeka w lutym?  

 

 



 

 



Ferie 2023 r.  
 



          

Gdzie ten luty? 

Co się z tą pogodą stało? 

W zimie wcale nie jest biało...  

Gdzie ten luty, groźny, zły,  

który szczerzył mrozu kły,  

lecz, gdy humor dobry miał 

 na saneczkach z górki gnał?  

I bałwanki lepił z nami, 

szyby zdobił nam kwiatami 

- miał pomysłów pełną głowę. 

Ale na szczęście 

- co najważniejsze - 

wciąż daje... ferie zimowe! 



        Rymowanka Trampolinka 

Na łyżwach sunę po śliskim lodzie  

Na sankach zjeżdżam z tej górki co dzień  

Na nartach zjeżdżam, zdobywam stoki  

Takie są naszej zimy uroki 



 



KARTY PRACY  

 



 

 




