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Nowy Rok zawitał wreszcie 

stary sobie poszedł. 

Co tam rośnie w mrozach stycznia? 

Dzień rośnie po trosze! 

Wróbelkowi serce rośnie, 

że wiosny doczeka, 

chociaż jeszcze droga do niej 

mroźna i daleka. 

Rosną w styczniu zaspy śniegu, 

że wóz w nich ugrzęźnie 

a na szybach rosną srebrne 

liście i gałęzie. 

Więc na inne pory roku, 

nie patrzy zazdrośnie 

mroźny styczeń: bo w nim także 

mnóstwo rzeczy rośnie! 

 



 

Rozpoczął się Styczeń pierwszy miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego 

ma 31 dni. Styczeń jest miesiącem zimowym na półkuli północnej, a letnim na 

południowej. 

 

 

 

 

Ważne daty w styczniu: 

1 stycznia Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju, Świętej Bożej 

Rodzicielki 

6 stycznia Trzech Króli (Objawienie Pańskie) 

21 stycznia Dzień Babci 

22 stycznia Dzień Dziadka 

26 stycznia Światowy Dzień Transplantacji 

 

 

 

 

  



 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale 

przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 

wzruszeń, łez i radości. Dzień Babci obchodzimy dnia 21 stycznia ( w 

tym roku będzie to poniedziałek), a dzień Dziadka 22 stycznia ( w tym 
roku święto to wypada we wtorek). 

                                           

 

 

 

 

Ferie zimowe 04.-17.01.2020r. 
 

Ferie są po to, aby nasze dzieci mogły odpoczywać, bawić się, realizować swoje zainteresowania, na 
które w okresie nauki brakuje im czasu. Nawet jeśli nigdzie nie wyjeżdżacie – Wasze otoczenie i dom 
również mogą być ciekawym miejscem. Warto jednak, aby pociechy, które zostają w domu same, 

znały kilka zasad bezpieczeństwa. 

 

Oto zasady, których powinniście nauczyć swoje dziecko, jeśli ma ono zostać samo w domu: 

1. Zawsze zamykaj drzwi od wewnątrz. W czasie nieobecności rodziców lub opiekunów nie wpuszczaj 
nikogo do mieszkania, bez względu na to, za kogo się podaje (np. policjanta, listonosza czy znajomych 

rodziców). Nie otwieraj drzwi, aby sprawdzić, czy osoba pukająca już odeszła!  

2. Nie wkładaj do gniazdek elektrycznych żadnych przedmiotów, np. śrubokrętów czy drutów. 

3. Nie zbliżaj się w trakcie zabaw do urządzeń i miejsc, na których umieszczone są napisy „Nie 
dotykać, urządzenie elektryczne!” oraz charakterystyczne ostrzegawcze znaki.  

4. Nie zbliżaj się do uszkodzonych, zerwanych, luźno zwisających przewodów elektrycznych. 

 



Jeśli dziecko będzie bawić się poza domem, nauczcie je następujących zasad: 

1.  Klucze do mieszkania chowaj pod ubraniem. 

2. Baw się tylko w miejscach przeznaczonych do zabawy.  

3. NIE podawaj nikomu swojego adresu. 

4. NIE opowiadaj o wyposażeniu i  zasobach majątkowych rodziny. 

5. NIE ufaj osobom obcym, nie rozmawiaj i nie przyjmuj prezentów.  

6. NIE rzucaj śnieżkami w pieszych, samochody lub okna.  

7. NIE ślizgaj się na zamarzniętym stawie lub rzece. 

8. NIE zjeżdżaj na sankach na ulice i torowiska. 

9. NIE doczepiaj sanek do samochodu czy innego pojazdu. 

Wskazówki dla rodziców: 

Zatrucie lekami 

– nigdy nie zostawiaj listków z lekami czy buteleczek w zasięgu ręki dziecka.  

– leki przechowuj w oryginalnych opakowaniach, by w razie nieszczęsliwego wypadku w iedzieć, co 
dziecko zażyło. 

– nigdy nie mów dziecku, że lekarstwo lub witamina jest cukierkiem.  

– zachowaj szczególną ostrożność wobec preparatów żelaza – jego przedawkowanie może trwale 
uszkodzić układ pokarmowy dziecka. 

Oparzenia dzieci 

– nigdy nie zostawiaj w zasięgu ręki dziecka zapałek czy zapalniczki. 

– ucz dziecko takich pojęć, jak: „gorące”, „parzy” – możesz dać mu pod kontrolą dotknąć niezbyt 
gorący kubek z herbatą, by poznało znaczenie słów.  

– zabezpiecz kuchenkę, elektryczny czajnik, żelazko oraz wszystkie nagrzewające urządzenia 
domowe. 

– zastosuj blokady w kranach, które zabezpieczają przed strumieniem gorącej wody.  

– nigdy nie zostawiaj szklanek z gorącymi napojami, termosów, garnków, naczyń z grzałką w zasięgu 
ręki dziecka. 

Korzystanie z komputera 

Komputer może być bardzo pożyteczny, ale są też osoby, które wykorzystują komputery do działań 
niezgodnych z prawem, szczególnie za pośrednictwem Internetu. Dlatego w przypadku korzystania z 

Internetu każde dziecko powinno pamiętać, że: 

•    przez Internet nie wolno podawać swojego nazwiska, wieku, numeru telefonu stacjonarnego, a 
zwłaszcza adresu miejsca zamieszkania, 

•    przy instalacji strony prywatnej na komputerze domowym, zwłaszcza do „czatów” czy grup 
dyskusyjnych należy korzystać z NICK-a, 

•    nigdy nie wolno ujawniać codziennych zwyczajów swojej rodziny, np. kiedy i gdzie rodzice chodzą 
do pracy, sklepu, ulubionej restauracji czy dyskoteki i gdzie chodzi się do szkoły, 

•    prowadząc korespondencję pamiętać trzeba, że to, co pisze druga strona, nie zawsze jest prawdą. 
Wiele osób ukrywa swoje poglądy, nastawienie, skłonności, a zwłaszcza negatywne cechy charakteru; 
by utrzymać kontakt i osiągnąć swój cel, starają się być bardzo przyjazne, popierają nasze poglądy i 

prezentują siebie w jak najlepszym świetle,  

•    nie wolno przez Internet umawiać się z obcymi czy zawierać z nimi transakcji.  

  

Poza tym bawcie się dobrze i odpoczywajcie – życzymy udanych i bezpiecznych ferii! 

źródło: http://rozwinskrzydla.info/bezpieczne-ferie-w-domu-i-na-podworku/ 

http://rozwinskrzydla.info/bezpieczne-ferie-w-domu-i-na-podworku/


 

 

SPOSOBY NA STYCZNIOWE ZABAWY DOMOWE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

CIASTO MARCHEWKOWE DLA BABCI I DZIADKA 
 

 

Składniki 
 

5 jajek  

250 g masła 

1,5 szklanki cukru 

2 szklanki mąki pszennej 

0,5 szklanki mąki ziemniaczanej 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

1 łyżeczka cynamonu 

2 szklanki startej marchewki (ok. 400 g) 

 

 

Przygotowanie 
• Umyj marchewkę i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. 

• W małym garnuszku rozpuść masło i odstaw do ostudzenia. 

• Utrzyj jajko z cukrem na puszystą masą, cały czas miksując dodawaj roztopione masło i 

startą marchewkę, następnie dodaj mąkę i mieszaj do momentu połączenia składników. 

• Wysmaruj blachę tłuszczem i posyp bułką tartą. Przełóż do niej ciasto. 

• Piecz 45 minut w 180 stopniach C. 

• Na koniec możesz posypać cukrem pudrem lub polać domowym lukrem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKOLORUJ OBRAZEK 
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