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Co w tym miesiącu? 

 

►Parę pomysłów na spędzanie ferii◄ 

►Czy zima stulecia powróci ◄ 

►Lektura na ferie…◄ 

►Ferie w domu◄ 
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PARĘ POMYSŁÓW NA SPĘDZENIE FERII  

 Zapisz się na półkolonie. Będziesz się dobrze bawid i przy 

okazji poznasz nowe osoby.  

 Umów się z znajomymi na mały ,,wypad’’ do miasta. 

 Spędź czas wolny aktywnie np. pojedź na łyżwy, sanki 

najlepiej z dobrym towarzystwem. 

 
 Zajmij się swoimi pasjami np. czytanie książek, układanie 

puzzli. 

 Spędź więcej czasu z rodziną. 

 Wypocznij.  

 Zwiedź nowe miejsca. Zmieo otoczenie.  

Życzę miłego wypoczynku!!!! 

 

 

 



Czy zima stulecia powróci? 

 

Dużo było przesądów i plotek już w lecie, że "w roku 2018 będzie zima 

stulecia". Ale czy to do kooca prawa? 

Każdy z nas ma inne poglądy na ten temat. Jedni twierdzą, że to głupi przesąd i 

nie warto się tym przejmowad i zawracad głowy taką bzdurą. Natomiast inni 

uważają, że trzeba uważad na pogodę, bo przecież nie jeden Polak wie, jaka jest 

zmienna w tym kraju. 

Do tej pory tylko straszyło śniegiem. Lekko gdzieś poprószyło i od razu 

wychodziło słooce, co sprawiało, że wszystko topniało. Nikt się tym tak nie 

przejmował. Lecz każdy zaopatrywał się w: zimowe buty, kozaki, ciepłe szaliki, 

czapki z pomponami i grube kurtki. Każdy tak chodził, bo wiadomo - zima. Lecz 

śniegu, ani nie widad, ani nie słychad.  

Od ciepłej i bezchmurnej pogody nie zdążyło minąd nawet dwóch tygodni, a 

zdarzyło się coś, co zdziwiło wiele osób pobliskiego rejonu Małopolska. Aż dwa 

dni bez przerwy sypał śnieg. Ludzie byli tak zaskoczeni, że wszędzie były 

informacje w radiu, gazetach, czy telewizji na temat Zimy Stulecia. Wtedy nikt 

nie mógł w to uwierzyd. Przygotowywali się na najgorsze - zamiecie, wichury 

itp. 

Śnieg utrzymywał się dośd długo. Ludzie zastanawiali się, ile to jeszcze będzie 

trwało, i czy napada go więcej. Lecz byli w błędzie. Po kilku dniach biały puch 

topniał. Słooce wychodziło zza chmur coraz częściej. Temperatura zwiększała 

się z dnia na dzieo. 

I aż do teraz. W prognozach pogody nic nie mówią o śniegu, czy zamieciach. 

Ludzie zmieniają swoje ubrania i obuwie na coraz lżejsze. Nie potrzebujemy już 

rękawiczek lub bardzo grubych szalików. Możemy spokojnie wyjśd na zewnątrz i 

pospacerowad w cudownych promieniach orzeźwiającego blasku słooca. 

           M.K 

 



Lektura na ferie… 

 

Zachęcamy do czytania fajnych książek w ferie, które z pewnością zabiorą w 

was w nieznany świat. Oto kilka tytułów, które proponujemy: 
Ezop Bajki Ezopa 

Lewis Carroll Przygody Alicji w krainie czarów 

Justin Richardson Z Tango jest nas troje 

Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza 

Katherine Paterson Most do Terabithii 

Roald Dahl Charlie i fabryka czekolady 

E. B. White Pajęczyna Charlotty 

Neil Gaiman Koralina 

Mity greckie (na liście Amazona wydanie Ingri d’Aulaire D’Aulaires’ Book of Greek 

Myths) 

Jeff Kinney Dziennik cwaniaczka 

Dr. Seuss Kot Prot, One Fish Two Fish, Kto zje zielone jajka sadzone, Hop on Pop, Fox in 

Socks 

Sherri Duskey Rinker Snów kolorowych, placu budowy 

Jacob i Willhelm Grimm Baśnie braci Grimm 

Sam McBratney Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham 

Crockett Johnson Harold i fioletowa kredka 

J. K. Rowling Harry Potter i Kamień Filozoficzny 

Louis Sachar Doły 

Scott O’Dell Wyspa błękitnych delfinów 

Chris Van Allsburg Jumanji 

Laura Ingalls Wilder Domek na prerii 

Louisa May Alcott Małe kobietki 

Anna Dewdney Mała lama już śpi sama 

Ludwig Bemelmans Madeline 

Richard Atwater Pan Popper i jego pingwiny 

Ian Falconer Olivia 

J. M. Barrie Piotruś Pan i Wendy 

Astrid Lindgren Pippi Pończoszanka 

Lemony Snicket Przykry początek 

Mary Norton Kłopoty rodu Pożyczalskich 

Jack London Zew krwi 

Lois Lowry Dawca 

A. A. Milne Chatka Puchatka 

Rudyard Kipling Księga dżungli 

C. S. Lewis Lew, czarownica i stara szafa 

Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/68730/bajki-ezopa
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/71652/przygody-alicji-w-krainie-czarow-po-tamtej-stronie-lustra-i-co-alicja-tam-znalazla
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/86043/z-tango-jest-nas-troje
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/188118/ania-z-zielonego-wzgorza
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/10544/most-do-terabithii
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/10812/charlie-i-fabryka-czekolady
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/37741/pajeczyna-charlotty
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/47793/koralina
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/48909/mitologia
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/65963/dziennik-cwaniaczka
http://lubimyczytac.pl/autor/42332/theodor-seuss-geisel
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/222750/snow-kolorowych-placu-budowy
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/219101/basnie-braci-grimm
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/79577/nawet-nie-wiesz-jak-bardzo-cie-kocham
http://mediarodzina.pl/prod/147/Harold-i-fioletowa-kredka
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/34408/harry-potter-i-kamien-filozoficzny
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/50794/doly
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/66242/wyspa-blekitnych-delfinow
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/142912/jumanji
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/69040/domek-na-prerii
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/154017/male-kobietki
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/64373/madeline
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/20935/pan-popper-i-jego-pingwiny
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/28101/olivia
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/181438/piotrus-pan-i-wendy
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/37284/pippi-ponczoszanka
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/38675/przykry-poczatek
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/159686/klopoty-rodu-pozyczalskich
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/11404/zew-krwi
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/39833/dawca
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/220147/chatka-puchatka
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/147718/ksiega-dzungli
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/33905/opowiesci-z-narnii-lew-czarownica-i-stara-szafa
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/140715/maly-ksiaze


Ferie w domu 

 

Ferie w domu wcale nie muszą być nudne. Możliwości kreatywnego spędzenia 

czasu jest naprawdę wiele! Sprawdź, co możesz robić w ferie zimowe w domu. 

Ferie to czas wolny, kiedy wreszcie możesz odpocząć. Nie zawsze jednak możesz pozwolić 

sobie na wyjazd. Nie załamuj się! Wystarczy odpowiednio ułożony plan zajęć, aby zapełnić 

sobie czas. Poniżej proponujemy, co możesz robić w ferie w domu. 

 

Spotkania z przyjaciółmi 

Praca i szkoła zazwyczaj pochłaniają większość twojej energii, dlatego warto wykorzystać 

ferie na spotkania towarzyskie. Możesz wybrać się do kina, teatru. Jeśli chcesz spędzić czas 

aktywnie, możesz wybrać się na kręgle lub bilard. Również zakupy z przyjaciółką to świetny 

sposób na relaks. Wreszcie będziecie mogły poplotkować. 

 

Zadbaj o swój wygląd 

Zima to trudny czas dla ludzkiego organizmu. Skóra staje się wysuszona i popękana, włosy 

niszczeją wystawione na działanie wiatru i mrozu. Wykorzystaj czas wolny na zabiegi 

pielęgnacyjne. Możesz zrobić domowy salon piękności. To również świetna okazja, aby 

odwiedzić fryzjera. Może warto zmienić swoją dotychczasową fryzurę? 

 

Aktywnie po zdrowie 

Pamiętaj o ruchu. Ferie to nie tylko czas na słodkie lenistwo. Możesz wykorzystać je na 

ćwiczenia gimnastyczne, jogę lub zwykły spacer. Nawet 30 minut marszu dziennie wpływa 

korzystnie na twój organizm. Dla urozmaicenia możesz wybrać się do parku z aparatem 

fotograficznym. Dzięki wychodzeniu z domu w zimę wzmocnisz swoją odporność. 


