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MARZEC
 Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.
 W marcu kto siad nie zaczyna, dobra swego zapomina.
 Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle niepogody w lecie znaczy.
 Kiedy w marcu deszcze leją, nie ciesz się chłopie nadzieją.
 Gdy marzec suchy, kwiecieo nagradza, bo deszcze sprowadza.
 Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
 Gdy się trawa zieleni w marcu, to jej nie ma w maju.
 Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, to nie ma urodzaju.
http://www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_styczen
Ania, Zuzia i Martyna
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Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty…….
Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do
momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres
pomiędzy 20 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień
później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas
wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą
kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego, od tego dnia dni stają
się krótsze, a noce dłuższe. Temperatura powietrza wiosną rzadko spada poniżej 0 °C.
Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe temperatury
powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak
pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy − przedwiośnie. Za
początek wiosny fenologicznej przyjmuje się początek wegetacji oraz kwitnienie
przebiśniegów i krokusów. W zależności od kontynentu i strefy klimatycznej, pory roku
zmieniają się wcześniej, bądź później i trwają dłużej, bądź krócej.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół roku. Za
miesiące wiosenne na półkuli północnej uznaje się marzec, kwiecień i maj, a na południowej
wrzesień, październik i listopad.
wikipedia

Zwiastuny wiosny:
- przylot skowronków żurawi i czajek
- gniazdowanie ptaków
- wyższa temperatura
- kwitnienie kwiatów i drzew owocowych
- pierwsze przebiśniegi i krokusy
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COŚ SMACZNEGO:

CZEKOLADOWY MAZUREK Z KAJMAKIEM

Składniki
•
Ciasto: 2 szklanki mąki pszennej, 125g masła, ¼ szklanki cukru pudru, 3 łyżki śmietany 30%,
1 jajko, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta soli
•
Warstwa czekoladowa: białka z 3 jaj, 1/2 szklanki cukru pudru, 1 łyżka kakao, 100g mlecznej
czekolady, 100g rodzynek
•

Warstwa kajmakowa: 1 puszka masy kajmakowej krówkowej (510g)

•

Polewa czekoladowa: 100g mlecznej czekolady, 100ml śmietany 30%, 1 łyżka masła

•

Dekoracja: lukier z cukru pudru i orzeszków ziemnych bez soli

Przygotowanie
1.
Ciasto na spód. Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiać na stolnicę, posiekać z masłem, dodać
jajko, proszek do pieczenia i cukier puder. Dodając po trochu śmietanę, zagnieść ciasto. Owinąć je
w folie i włożyć do lodówki na 30min. Po 30 min ciasto wyjąć, rozwałkować i wyłożyć na
wysmarowaną okrągłą formę o średnicy 26cm. Piec w piekarniku rozgrzanym do 190°C przez około
10 minut, a następnie pozostawić do ostygnięcia.
2.
Warstwa czekoladowa. Białka ubić, dodać cukier, całość ubić na sztywną pianę. Następnie
dodać kakao, startą czekoladę i rodzynki. Masę czekoladową wyłożyć na wystudzonym cieście i piec
w piekarniku rozgrzanym do 170°C przez około 20 minut. Pozostawić do ostygnięcia.
3.
Masę kajmakową, podgrzać i rozprowadzić na wierzchu warstwy czekoladowej a następnie
wstawić do lodówki na około 30 minut.
4.
Polewa czekoladowa: Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, wymieszać ze śmietaną i masłem
na jednolitą masę. Pozostawić do ostygnięcia a następnie wylać na wierzch ciasta.
5.

Ciasto udekorować lukrem i orzeszkami ziemnymi.
http://www.mojegotowanie.pl/galeria/czekoladowy-mazurek-z-kajmakiem/dsc-0898-kopia
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UWAGA!!!
Samorząd Uczniowski ogłasza wiosenny klasowy konkurs.
Każdy wychowawca wylosował kolor, w który ma się przebrać klasa.
Prosimy także o przygotowanie prezentacji wiosennej trwającej do 3 min .
Dajcie popis swoich umiejętności i kreatywności !!!
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LOGPEDA RADZI
Zestaw ćwiczeń do utrwalania wymowy głoski „sz”
Podczas prawidłowej wymowy głoski „sz” czubek języka uniesiony jest do góry, do wałka
dziąsłowego, zęby są zbliżone – między nimi powstaje wąska szczelina, wargi lekko
zaokrąglone, wysunięte do przodu.
Głoska „sz” jest podstawową w szeregu: sz, ż, cz, dż dlatego bardzo ważne jest jej
opanowanie.
Ma to bezpośredni wpływ na tempo oraz jakość korekty wymowy pozostałych głosek z tego
szeregu.

1. GŁOSKA SZ W IZOLACJI:
Co szumi? - Rodzic wypowiada zdania, a dziecko wybrzmiewa głoskę sz
Szumi morze - szszsz...
Szumi wiatr - szszsz...
Szumi woda - szszsz...
Szumi las - szszsz...
Szumią drzewa - szszsz...
Szumią liście - szszsz...
Szumię ja - szszsz...
Szumisz ty - szszsz...
Szumi mama - szszsz...
Szumi tata - szszsz
Szumi miś - szszsz...
Zabawa Mówimy razem - dziecko wybrzmiewa głoskę sz, a rodzic wypowiada pozostałą
część wyrazu.
Na początku wyrazu:
sz - minka, sz - mata, sz - pak,
sz - pilka, sz - pital, sz - patułka,
sz - katułka, sz - pulka, sz - koła,
sz - kielet, sz - kiełko, sz - klanka,
sz - tuka, sz - kło, sz - kodnik,
sz - lak, sz - loch, sz - ron,
sz - mer, sz - nur, sz - nurek,
sz - nurówka, sz - para, sz - paragi,
sz - protki, sz - klarnia, sz - klany
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Na końcu wyrazu :
tu - sz, ko - sz, kalo - sz,
my - sz, afi - sz, fini - sz,
gula - sz, tu - sz, klo - sz,
baga - ż, banda - ż, figla - rz,
je - ż, kalenda - rz, kołnie - rz,
nó - ż, kucha - rz, pieka - rz,
młyna - rz, tale - rz, wą - ż,
pióropu - sz, ry - ż, gara - ż,
maryna - rz, piep - rz, ku - rz
Głoska rz (ż) traci na końcu wyrazu dźwięczność i wypowiada się ją jak sz
Zabawa Mały - duży - rodzic wypowiada zdania, a dziecko wybrzmiewa głoskę sz:
Mały Tomek, duży Toma - sz.
Mały Miłek, duży Miło - sz.
Mały Darek, duży Dariu - sz.
Mały Tymek, duży Tymoteu - sz.
Mały Arek, duży Arkadiu - sz.
Mały Mati, duży Mateu - sz.
Mały Irek, duży Ireneu - sz.
Mały Tadzio, duży Tadeu - sz.
Zabawę można połączyć z wykonywaniem różnych ruchów: przy słowach mały - przysiad,
opuszczanie rąk, przy słowach duży - stanie na palcach, unoszenie rąk do góry. Można też
złączyć dłonie w pięść i unosić kciuki przy słowach duży i wybrzmiewaniu głoski sz,
a opuszczać przy słowach mały . Dziecko może również narysować wybrane osoby - dużą
i małą.
Grażyna Domagalska
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KONKURS
W poprzednim numerze zwyciężyli: Ania Jenczak, Oliwia
Skrzypczak i Mikołaj Skrzypczak
WIOSNA TUŻ,TUŻ
PROJEKT WIOSENNEJ SUKNI DLA DZIEWCZYNEK
Z KLAS I-III

=

TERAZ CHŁOPCY WYKONAJĄ PROJEKT SPODNI
WIOSENNYCH

=
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Dla chętnych uczniów z klas IV-VI
Dla dziewczyn projekt wiosennej fryzury i makijażu

=

Teraz zadanie dla chłopaków

= zaprojektuj nowe logo
swego ulubionego klubu
TERMIN – KONIEC
MARCA

Stronę konkursową przygotowały Gabrysia i Karolina.
Rozwiązania oddajemy do końca marca 
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