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MIESIĄC LUTY W PRZYSŁOWIACH LUDOWYCH: 

LUTY miesiąc bardzo zmienny: pół zimowy, pół wiosenny. 

W LUTYM śnieg i mróz stały – czynią w lecie upał trwały. 

Gdy w LUTYM mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. 

Gdy bez wiatrów LUTY chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi. 

Gdy LUTY z burzami, wiosna prędko z nami. 

Jeśli LUTY śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny. 

W LUTYM wiele wody – całe lato bez pogody. 

Gdy mróz w LUTYM długo trzyma, wtedy już niedługa zima, lecz 

gdy w LUTYM z dachów ciecze, zima długo się przewlecze.  

Kiedy LUTY schodzi, człek po wodzie brodzi. 

Po LUTYM marzec śpieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 
 

 

 

 



CO SIĘ WYDARZYŁO W NASZYM PRZEDSZKOLU W STYCZNIU? 

21, 22.01. Dzień Babci i Dziadka – programy artystyczne online. 

29.01. Bajkowy Bal Karnawałowy. Loteria fantowa. 

Udział (grupa I i IV) w wojewódzkim konkursie plastycznym „SZTUKA 

LUDOWA MAŁOPOSKI” Organizator: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana            

w Krakowie. Czekamy na wyniki.  

Udział (grupa I, II, III, IV) w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moja 

Babcia i mój Dziadek – portret. Organizator Przedszkole w Zwierzyńcu. Efekt: 

dyplomy i podziękowania za udział dla wszystkich uczestników. 

Udział  (grupa I, II, III, IV) w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wesoła 

matematyka – świat figur geometrycznych – ilustracja do dowolnej bajki, 

legendy, opowiadania. Organizator: Przedszkole w Lublinie. Czekamy na 

wyniki. 

Dzień Kubusia Puchatka (grupa I i IV). 

Dzień Koszuli (grupa IV). 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie (grupa III). 

Dzień Zebry (grupa II). 

Niebieski Poniedziałek (grupa II). 

Dzień Bałwana (grupa III). 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” (grupa I). 

Zimowe zabawy na śniegu – korzystanie z uroków zimy (grupa I, II, III, IV). 

 

JAKIE WYDARZENIA CZEKAJĄ NA NAS W LUTYM? 

05.02. TEATRZYK pt. „Jonasz i niezwykła ryba”. 

11.02. Kreatywne WARSZTATY „Zrób misia”. Walentynki. 

Tłusty Czwartek. 

TEATRZYK w Osiedlowym Klubie Kultury Skotniki. 

12.02. Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112. 

17.02. Światowy Dzień Kota. 

26.02. Dzień Dinozaura. 

Międzynarodowy Dzień Pizzy. 

„Ptasia stołówka wokół przedszkola” – dokarmianie ptaków zimą. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia, Dzień Świstaka (w USA)  

4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem  

5 lutego –Światowy Dzień Nutelli  

9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy 

10 lutego – Dzień Dyplomaty, Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112  

11 lutego – Światowy Dzień Chorego, Ogólnopolski Dzień Dokarmiania 

Zwierzyny Leśnej  

12 lutego – Dzień Darwina (lub Dzień Ewolucjonizmu)  

13 lutego – Światowy Dzień Radia, Międzynarodowy Dzień Zimowej Jazdy 

Rowerem do Pracy  

14 lutego – Dzień Chorych na Padaczkę  

14 lutego – Walentynki  

16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek, Dzień 

Poczty Polskiej  

17 lutego – Dzień Kota  

21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  

23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 

26 lutego –Dzień Dinozaura  

27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego  

 

 

 

 



• 10 opakowań sody oczyszczonej 100 gram,  

• piankę do golenia 300 ml (uwaga na zapach pianki - może być zbyt 

intensywny),  

• miseczka, podstawka na stół,  

• łyżka do mieszania lub można wymieszać rękami co będzie również świetną 

zabawą.  

 

Do miski wsypujemy całe opakowanie sody oczyszczonej i stopniowo dodajemy 

piankę. Zaczynamy od bardzo małej ilości i rozrabiamy rękoma – to świetna 

zabawa sensoryczna. Piankę najpierw podsypujemy sodą z każdej strony, tak żeby 

nie lepiła się nam za bardzo do palców. Dodajemy kolejną porcję i następną aż do 

uzyskania pożądanego efektu. Kończymy rozrabiać, gdy czujemy pod palcami 

tak, jakbyśmy bawili się prawdziwym śniegiem. Jedyna różnica – ten nie jest 

zimny:) Ale bardzo przyjemny w dotyku! Najważniejsze jest dodawanie bardzo 

małych ilości pianki – jeśli soda za bardzo namoknie, z naszego śniegu „nici”. 

Alternatywne przygotowanie z wykorzystaniem wody jest niemalże 

identyczne.  Po prostu zamiast pianki, dolewamy bardzo małą ilość wody. 

Naprawdę malutką!  Na całe opakowanie sody należy dodać tylko 1/6 szklanki 

wody. Jeśli nalejecie zbyt wiele, zrobi się wam śniegowa „ciapa”:).  Po podlaniu 

sody wodą mieszamy  do momentu uzyskania śniegowego efektu. Kolejny plus 

zabawy jest taki, że bardzo łatwo po niej posprzątać, wystarczy wilgotna 

ściereczka i wszystko jest czyste.             



 

 

Karnawał świętuje się w większości krajów świata. W naszym kraju pojawił się 

za czasów szlachty sarmackiej, a staropolskie obchody były określane jako 

zapusty. Karnawał czyli staropolskie zapusty trwał od Trzech Króli do Wielkiego 

Postu. W Polsce bawiono się wtedy hucznie. Szczególnie popularne były kuligi               

i maskarady lub maszkary czyli zabawy polegające na zakładaniu masek. 

Odwiedzano sąsiadów z całej okolicy. Kuligi organizowano wśród szlachty, ale 

karnawał obchodzono wszędzie w Polsce bez względu na pochodzenie społeczne. 

W miastach bawiono się nawet pod gołym niebem urządzając barwne pochody 

maskaradowe. Po wsiach chodzili weseli przebierańcy odwiedzając domy                   

i zbierając dary, a towarzyszyli im muzykanci. Specjalnie na zapusty 

przygotowywano wesołe piosenki. Dzielono się wesołością z innymi. Najbardziej 

popularne postacie karnawałowe to: turoń, diabeł, niedźwiedź, koza, bocian                         

i żuraw. Nieodłącznym elementem karnawałowej tradycji były liczne smakołyki. 

Jadano wtedy dużo i tłusto. Charakterystyczne wypieki karnawałowe to: pączki, 

chruściki, bliny, racuchy i inne specjały. Najhuczniej obchodzono ostatni tydzień 

karnawału czyli Ostatki rozpoczynające się od Tłustego Czwartku. 

Ta słodka tradycja przetrwała do dnia dzisiejszego.   

 



 

1kg mąki, 80 g świeżych drożdży, 120 g cukru, 500 ml mleka, 7 żółtek, 1jajko, 100 

g roztopionego masła, 1 kieliszek spirytusu, skórka z cytryny, sok z 1 cytryny, 

tłuszcz do smażenia (najlepszy smalec), konfitury do nadziewania, cukier puder do 

posypania lub lukier. Przygotować zaczyn z cukru, mąki, mleka, przykryć, odstawić 

w ciepłe miejsce na 20 min. Wyrośnięty zaczyn przełożyć do miski, stopniowo 

dodawać składniki, masło na końcu. Wyrabiać ciasto, aż zacznie odklejać się od 

dłoni. Można wyrabiać robotem kuchennym. Przykryć ściereczką, odstawić w ciepłe 

miejsce na około 1,5 godziny. Po tym czasie dzielić ciasto na równe części 

wypełniając nadzieniem (około łyżeczki), dokładnie zlepiać brzegi, formować kulkę 

i odkładać na wysypaną mąką tacę. Poczekać 20 minut aż pączki wyrosną. Rozgrzać 

dobrze tłuszcz i smażyć z dwóch stron do zrumienienia, ostrożnie wyjmować. 

Udekorować cukrem pudrem lub lukrem. Uwaga. Składniki powinny być                               

w temperaturze pokojowej, masło roztopione, a mleko podgrzane.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gazetkę opracowały: Anna Stopkowicz i Agnieszka Zagawa. 

Niektóre teksty, zdjęcia i obrazki zostały zaczerpnięte z literatury i Internetu. 


