
WIOSENNA ŁĄKA
Dzień dobry wszystkim!

W  tym  tygodniu  chcielibyśmy  zachęcić  Was  do  działań
związanych z wiosną. 
Wiosna już dawno do nas zawitała, jednak jak wiemy, ta piękna
pora  roku  trwa  aż  do  czerwca.  Kończy  się  równonocą,  inaczej
Nocą Świętojańską.
Wszyscy kochamy wiosnę za słońce, kwiaty, śpiew ptaków i coraz
dłuższe  dni.  Z  tej  okazji  na  początek proponujemy odśpiewanie
piosenki  zespołu Skaldowie pt. „Wiosna” .
Piosenkę w wersji karaoke znajdziecie pod poniższym linkiem:

      https://www.youtube.com/watch?v=Ell_0MCt77I

Jeżeli macie ochotę odsłuchać piosenkę w oryginale zapraszamy
tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=EbYJaV6zFEc

https://www.youtube.com/watch?v=Ell_0MCt77I
https://www.youtube.com/watch?v=EbYJaV6zFEc


Przy odśpiewaniu piosenki można wykonać kilka ćwiczeń 
gimnastycznych lub tanecznych podskoków:) 

Tekst piosenki:

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.
Śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami,
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.

Ktoś na niebie owce wypasa, hej                                           
Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej           
 Nawet w bramie pan Walenty stróż, 
Puszcza wiosną pierwsze pędy już. 
Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram, 
I na spacer poszedł sobie sam. 
Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć, 
By zielono wiosną w głowie mieć.

Wiosna - cieplejszy...
Ktoś na niebie...
Portret dziadzia...
Wiosna... wiosna... wiosna...

AUTOR TEKSTU: A.Zieliński, M.Bobrowski

Jak zapewne doskonale wiecie, wiosna to pora roku, w której 
niektóre ptaki wracają  do Polski. Ciekawi jesteśmy czy potraficie
je wymienić?
Proponujemy zabawę z farbami. 
Do wykonania bociana potrzebne będą: 
- biała i czarna farba
- kredka pomarańczowa
- kartka z kolorowego bloku
Kciuk i dłoń malujemy biała farbą. Palce malujemy na czarno, 
następnie odbijamy dłoń na kartce. Kciuk to szyja bociana. 



Należy dorysować dziób oraz oko, następnie nogi…. Pamiętajcie,
że bocian ma baaardzo długie nogi:) I gotowe!
Zachowajcie, waszą pracę. Albo zróbcie jej zdjęcie. Jesteśmy 
ciekawi co Wam wyszło:)
Poniżej przykładowa praca. Zdjęcie zostało zaczerpnięte             
ze strony: 

Kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2017/05/wiosenne-obrazki-
bociany-z-odcisku-doni.html

Możecie również wykonać „Wiosenną łąkę” z farb i odbić waszych 
dłoni, tak jak na pierwszym zdjęciu. Wystarczy, że odbijecie kilka 
razy swoją rączkę na kartce, domalujecie łodygi – dzięki temu 
otrzymamy kwiaty, a następnie trawę. 
Wyobraźnia na pewno Wam podpowie, co i jak:)



Teraz  proponujemy wam poobserwować naturę, zobaczyć 
prawdziwe wiosenne kwiaty na filmie z muzyką Vivaldiego pt. 
„Wiosna”.  Link do filmu z ilustracjami znajdziecie poniżej:

www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI

Podczas oglądania filmu zrelaksujcie się i wyciszcie przed kolejnym 
zadaniem, jakim będą wiosenne rozsypanki wyrazowe, wcale nie 
takie proste jakby się wydawało:

https://wordwall.net/pl/resource/901930/rozsypanki-wyrazowe-klasa-2-
wiosna

I może małe przypomnienie co jest charakterystyczne 
w poszczególnych porach roku. A przy okazji ćwiczenie 
na spostrzegawczość:

https://wordwall.net/pl/resource/916624/pory-roku

Teraz oczywiście mamy wiosnę. Jak Wy sobie wyobrażacie panią 
Wiosnę? Może tak?

https://wordwall.net/pl/resource/916624/pory-roku
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I może małe przypomnienie co jest charakterystyczne 
w poszczególnych porach roku. A przy okazji ćwiczenie 
na spostrzegawczość:

https://wordwall.net/pl/resource/916624/pory-roku

A może macie jakieś inne pomysły, którymi chcielibyście się z nami 
podzielić?

Wiecie, że wraz z nadejściem pani Wiosny pokazują się nam leśne 
zwierzęta. W zimie nie spotykaliśmy ich za często. Część z nich 
odleciała do ciepłych krajów, część zasnęła, a pozostałe chowały się 
w lasach. Z nadejściem wiosny świat zwierząt i roślin się ożywił
 i teraz na pewno o wiele częściej macie okazję je widywać, 
zwłaszcza Ci co mieszkają na wsi albo spacerują po lesie, terenach 
zielonych czy łąkach. Kto ma ogród, ten na co dzień może cieszyć się 
ich obecnością bo na pewno odwiedzają go sójki, sroki, skowronki 

https://wordwall.net/pl/resource/916624/pory-roku


i szpaki. A może nawet od czasu do czasu zaglądają wiewiórki?

Obejrzyjcie poniższe filmy – naprawdę warto. :) W pierwszym 
poznacie 10 faktów o wiośnie, a w drugim zobaczycie wiosenne 
ptaki i zwierzęta:

https://www.youtube.com/watch?v=RnZ74JYh4sM

https://youtu.be/r_rXrO9raHY

A teraz możecie przystąpić do swobodnego działania plastycznego.
 Potrzebne będą:

1. Farby w kolorach zielony, czerwony, żółty, niebieski;
2. Papier kolorowy;
3. Pudełko po czekoladkach;
4. Farby, nożyczki, klej, woda;
5. Mała piłeczka gumowa.

Film który dokładnie ilustruje działanie znajdziecie klikając poniżej:

https://youtu.be/r_rXrO9raHY
https://www.youtube.com/watch?v=RnZ74JYh4sM


https://www.youtube.com/watch?v=q_gx
6c-UNz0&list=PLNs-EL-p8ySkxLCIdyLS

WQ968x5GBXs-E

Po działaniach plastycznych zapraszamy teraz na zagranie w grę 
on-line ,,Wyścig w trawie”.
 Link do tej gry znajduje się poniżej. Życzymy powodzenia 
w rozgrywkach.

https://view.genial.ly/5ea0d31542b8b70da80bcb9c/ga
me-wyscig-w-trawie

W naszych propozycjach nie może zabraknąć miejsca na  zajęcia 
ruchowe. Wystarczy kilka pustych plastikowych butelek po wodzie, 
które można wykorzystać do wykonania ciekawych ćwiczeń 
gimnastycznych. Zachęćcie do ćwiczeń przebywające  z Wami 
w mieszkaniu osoby. 

https://youtu.be/OhhjWolQkj4 

Na koniec spotkajmy się z bohaterami znanymi z dzieciństwa 
Waszych rodziców.
Zapraszamy na bajkę pt. „Wiosna w Dolinie Muminków”:

https://www.youtube.com/watch?v=T3IAvvLLzhw&t=207s
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To już wszystkie propozycje, jakie dla Was przygotowaliśmy.
 Bawcie się dobrze ze świetlicą on-line.

Do zobaczenia!


