
21 MARZEC
Pierwszy dzień wiosny za nami, z tej okazji polecamy Wam wywiad z bocianem:

https://youtu.be/PMUUm7Xx-Fw

WIOSENNE ZAGADKI

1. Przez śnieg się dzielnie przebijają i śnieżnobiałe płatki mają. 

2. Na wierzbowych gałązkach niczym kocie ogonki, na Wielkanoc w sam raz do dekoracji święconki. 

3. Słońce świeci i deszcz pada, łuk kolorów zapowiada. 

4. Z ciepłych krajów wiosną leci, ponoć niesie z sobą dzieci. 

5. Poranne krople na listkach błyszczące, niczym korale w słońcu się mieniące. 

6. Drobny deszczyk, niczym maczek jak zupa z kapusty czyli... 

7. W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima. Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, z pięknem 

kwiatów, z ptaków śpiewem. 

8. Czerwona w czarne kropki, to zagadka cała, każdy przecież wie, jak zwie się ta istota mała. 

9. Gdy się schowa za chmury, świat staje się ponury. A weselej na świecie, kiedy "śmieje się" z góry.

10. Znajdziesz je w cukierni lub na wiosennej łące, zanim się rozwiną w kwiaty kwitnące. 

11. Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, a tylko kukułka, o tym nie pamięta? 

12. Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, czy na łące, zawsze chętnie je zbieramy na bukiecik dla 

swej mamy. 

13. Wiosną na drzewie się zieleni, ale opada na jesieni. 

14. Szarzeje i niknie w jesieni, a wiosną na łące znów się zazieleni. 

15.Wiosną słyszysz jej kukanie, je gąsienice na śniadanie.



WIOSENN  A   PRAC  A   PLASTYCZN  A

Pomysł zaczerpnięty ze strony „Dzieciaki w domu - kreatywne i edukacyjne zabawy

 z dziećmi” 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/03/bocian-z-papierowych-talerzykow.html

BOCIEK

        Materiały:

• duży talerzyk jednorazowy
• mocny klej lub taśma klejąca
• duża łyżka plastikowa
• 2 małe łyżeczki plastikowe
• czerwony papier
• ołówek, nożyczki
• farby: czerwona i czarna 

 

 



Z  talerzyka  odcinamy  wcześniej

narysowane skrzydła.   Na dużą łyżkę naklejamy trójkącik imitujący dziób oraz czarne kółeczka na

oczy. Malujemy czarną farbą obrzeża skrzydeł, małym łyżeczkom przycinamy okrągłe zakończenia i

malujemy czerwoną farbą. Na koniec  sklejamy wszystkie  elementy mocnym klejem,  ewentualnie

podklejamy taśmą klejącą i bocian jest gotowy do poszybowania w górę.

D  O POSŁUCHANIA

Jak już wykonaliście bociana z papierowego talerzyka, możecie posłuchać odgłosów różnych ptaków,

może rozpoznacie jakieś?

https://www.glosy-ptakow.pl/alfabetyczny/

Zachęcamy Was do przesyłania odpowiedzi na zadane zagadki oraz zdjęć

wykonanych prac plastycznych poprzez dziennik elektroniczny, na adres Pani Asi

Kasparek. Kiedy już wrócimy do świetlicy szkolnej, na najbardziej aktywne osoby

będą czekać upominki :) 

Do zobaczenia w kolejnych odsłonach ciekawych propozycji naszej świetlicy.


	Materiały:

