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Siemanko! Jeszcze słychać odgłos salw obwieszczających nadejście 
Nowego 2023 Roku, a tu – proszę – miesiąc minął – a to ostatni dzień stycznia. 

Dla miłośników białego szaleństwa to k a t a s t r o f a !!! Zostało zaledwie kilka 
tygodni, kiedy można będzie szaleć w śniegu i ze śniegiem. Nie czas więc na zmar-

twienia, tylko pełna na przód! Na łyżwy, na sanki, na narty i do śniegu!

Luty
 Często w nim bywają jeszcze

 mrozy trzaskające,

 za to jest w calutkim roku

 najkrótszym miesiącem.

 Lecz nie zrobi nam nic złego

 mroźny koniec zimy,

 nakarmimy głodne ptaki,

 w piecu napalimy.

 Szczerzy luty zęby sopli,

 wszystko mrozem ściska.

 Niech tam sobie! Wkrótce

 przyjdzie „kryska na Matyska”.

 Gdy obuję ciepłe buty

 i gdy kożuch włożę,

 niech tam sobie mroźny luty

 sroży się na dworze.

Drugi miesiąc w kalendarzu gregoriańskim, według 
którego, między innymi kulturami i religiami świata, 
żyją Polacy – w Polsce i na Litwie. jest to najkrótszy 
miesiąc wśród wszystkich 12 braci roku. Ma on 28 
dni, a w latach przestępnych 29 dni. Rok przestępny 
jest to rok, który ma 366 dni zamiast 365, ma on na 
celu umożliwiać dopasowanie roku kalendarzowego z 
rokiem wyliczonym na podstawie obiegu Ziemi dooko-
ła Słońca. Nazwa luty pochodzi od określenia srogich 
mrozów, jakie w tym miesiącu zazwyczaj występują. 

Luty – w języku migowym 

Znaczenie słowa luty 
Dawniej słowo o oznaczało coś bardzo, nadzwyczaj zimnego i mroźnego, jak również 

srogiego, okrutnego i dzikiego. Mówiono więc: 
 luta zima;     luty wicher; 
 luty rycerz;    luty zwierz. 
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Zabawy na śniegu 
Najprostsze zabawy na śniegu nie wymagają żadnego 

sprzętu sportowego – potrzebne jest tylko odpowiednie 
ubranie, a w szczególności ciepłe, nieprzemakal- ne 
buty i niezawodne rękawiczki. Na początek trze-
ba byłoby ustalić kilka podstawowych zasad: nie 
celować śnieżkami w głowę, nie wsypywać śniegu za 
kołnierz, nie zdejmować rękawiczek. 

A oto kilka pomysłów:
rzeźby ze śniegu – można ulepić nie tylko bałwana, ale też słonia, żubra, żyrafę... 
śniegowe budowle – usypanie piramidy czy wałów obronnych to nietrudne zadanie, 
ale przy igloo lub zamku potrzeba więcej wysiłku; 
śnieżynki z bliska – zabierzcie na spacer lupę, żeby poobserwować śniegowe płatki, 
a może uda Wam się znaleźć dwa jednakowe… 
rzut do celu – oczywiście śnieżkami;
co to za kształt? – wydeptajcie swój wzorek, albo odciśnijcie w śniegu jakiś przedmiot, 

czy druga osoba zdoła zgadnąć, co to jest;
tropiciele – czy to pazurki wróbla, czy odcisk kociej łapy, rozpoznawanie śladów zwie-

rząt jest fajne; 
własna ślizgawka – tata musi wylać wodę, ale jeździć (na butach) będą wszyscy! 

Znajdźcie 10 różnic między obrazkami

Przysłowia o lutym 
Gdy luty z burzami, prędko wiosna z nami. 
Gdy luty z ciepłem chodzi, to marzec wychłodzi. 
Gdy na początku lutego słońce świeci, wiosna tak szybko 

nie przyleci. 
Idzie luty, okuj buty. 
Idzie luty, szykuj (ciepłe) buty. 
Jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny. 
Kiedy luty nie wymrozi, to maj śniegiem nam pogrozi.


