
Wiosna, pierwsze oznaki w przyrodzie.

Przeczytaj wiersz: J. Brzechwy „Przyjście wiosny”

Naplotkowała sosna,
że już się zbliża wiosna.

Kret skrzywił się ponuro:
„Przyjedzie pewnie furą”.

Jeż się najeżył srodze:
„Raczej na hulajnodze”.

Wąż syknął: „Ja nie wierzę.
Przyjedzie na rowerze”.

Kos gwizdnął: „Wiem coś o tym.
Przyleci samolotem”.

„Skąd znowu - rzekła sroka -
Ja jej nie spuszczam z oka
I w zeszłym roku, w maju,
Widziałam ją w tramwaju”.

„Nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem!”

„A ja wam to dowiodę,
Że właśnie samochodem”.

„Nieprawda, bo w karecie!”
„W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Przypłynie własną łódką”.

A wiosna przyszło pieszo -
Już kwiaty z nią się śpieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią: „Witaj wiosno!”.

Ciekawe czy potrafisz rozwiązać wiosenne  zagadki?
 

1. Srebrne futerko mają wiosną i na każdej wierzbie rosną...
2. Przyleciał szary ptaszek, nad polem zaśpiewał jak dzwonek. Znają go dobrze 



dzieci bo to jest…
3. W kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce...
4. Skacze po łące, pływa w wodzie, żyję z bocianem w ciągłej niezgodzie…
5. Gdy się chowa za chmury, świat się staje ponury...

Jeśli nie jesteś pewny/a czy dobrze rozwiązałeś/aś zajrzyj na koniec notatki � �

Zabawa ruchowa “Kwiaty rosną- kwiaty więdną”

Na hasło kwiaty rosną- stoimy na palcach jak najwyżej i wyciągamy ręce do góry,
hasło - kwiaty więdną - dzieci kucają. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Praca plastyczna pt.: “Wiosenne kwiaty”

Do wykonania pracy potrzebujemy:
- Klej, nożyczki, kartka w formacie a4 biała bądź kolorowa, zielona kartka do wycięcia 

łodyg i liści, kolorowa kartka do wycięcia płatków tulipana(czerwona, żółta, 
fioletowa), kolorowa kartka do wykonania kokardy.

Planując naszą pracę wybieramy tło pracy, następnie układamy kartkę pionowo.
Z zielonego kartonu wycinamy trzy paski, które będą łodygami tulipanów(długość ok 20cm i 
szerokości ok 1cm). Następnie wycinamy trzy listki z zielonej kartki(długość ok 5-7cm ok). 
Kolejnym krokiem jest wycięcie trzech par płatków tulipana(w sumie sześć płatków). A na 
koniec wycinamy kokardę, która będzie na dole naszego bukietu (np. wycinamy dwa trójkąty,
które składamy do siebie rogami i przyklejamy).

Mając przed sobą kartkę ułożoną pionowo, układamy na niej łodygi pod kątem wraz z 
listkami. Gdy wycięte elementy są poprawnie ułożone na kartce przystępujemy do 
przyklejania. Przyklejamy elementy tak, by tworzyły bukiet.
Składamy na pół listki i jeden bok listka przyklejamy do łodygi, tak aby drugi bok odstawał. 
Tę czynność wykonujemy jeszcze dwa razy, by każda łodyga miała liść.

Po wycięciu płatków tulipana składamy je na pół i połówkami przyklejamy do kartki obok 
siebie. Gdy kwiaty są już przyklejone przystępujemy do naklejenia kokardy na dole łodyg.

Rozwiązanie zagadek: 1.bazie, 2.skowronek, 3.biedronka, 4.żaba, 5.słońce


