
   Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci! 

Jak widać sytuacja z wirusem daje się wszystkim „we znaki”, ale nie martwcie się! Mam dla Was coś 

fantastycznego, na miło spędzone chwile! Przygotowałam Wam kilka wiosennych, wesołych 

wierszyków, (których można się nauczyć) i odtworzyć w formie przedstawienia.  Bardzo dobrym 

pomysłem na umilenie czasu może być również wspólne czytanie ciekawych książek, zabawy  

w kalambury i nasze ulubione „uno”. Ponadto, żeby Wam się za bardzo nie nudziło bez prac 

plastycznych, znalazłam przepis na zabicie nudy!:) Oczywiście wszystkiego dowiecie się, zaglądając 

do świetlicowego kącika przygód! 

Po nową dawkę wrażeń zapraszam wkrótce!                                                                  

                                                                        Odejście Zimy 

Kiedy się rozgniewa groźna Pani Zima, 

zmienia się w Marzannę i władać zaczyna. 

Sypie gęstym śniegiem, wody skuwa lodem, 

sroga, rozgniewana powiewa wciąż chłodem. 

 

Kiedy mroźnej zimy ludzie dosyć mają, 

jak ją do odejścia skłonić - wymyślają. 

Chcąc, by prędzej wiosna zawitała, 

zrobili Marzannę - ze słomy jest cała. 

 

Kiedy się ociepli, puszczą grube lody, 

odpłynie wraz z nimi wrzucona do wody. 

Powitanie wiosny 

Leci pliszka spod kamyczka: 

- Ja się macie dzieci! 

Już przybyła wiosna miła, 

już słoneczko świeci! 

 

Poszły rzeki w świat daleki, 

płyną het - do morza; 

A ja śpiewam, a ja lecę, 

gdzie ta ranna zorza! 



A to jedne z moich ulubionych kwiatów, już wkrótce się pojawią!!! 

Do wykonania kwiatów z baniek mydlanych potrzebujemy: 

- miseczkę, wodę, płyn do naczyń, farby, słomkę, białe kartki najlepiej techniczne, pędzelek, nożyczki, 

czarny cienkopis. 

Do miseczki wylewamy wodę, płyn do naczyń oraz farbę, mieszamy wszystkie składniki i mocno 

dmuchamy w słomkę. Kiedy bańki będą już takie duże i wychodzą poza miskę wtedy przykładamy 

białą kartkę papieru. Na kolejnej kartce pędzelkiem malujemy liście i łodygi. Następnie nożyczkami 

wycinamy kwiaty z baniek, liście oraz łodygi. Na liściach czarnym cienkopisem rysujemy kreseczki. 

Pod kwiaty wkładamy listki lub łodygi i gotowe. 

 

 
 

 

Na pożegnanie jeszcze jeden figlarny wierszyk. 

 

 

 

 



Wiosenny czarodziej 

Czary - mary, fiku - miku,  

szedł czarodziej po trawniku. 

Niósł w plecaku fiołki, róże a stokrotki gdzie?  

W kapturze! Rzucał kwiaty gdzie się dało, 

żeby wszędzie coś pachniało.  

Koło ławki, koło krzaka, jakie kwiaty?  

Te z plecaka! W piaskownicy palmy sadził- 

nawet nieźle sobie radził no i huśtał na huśtawce 

rozczochrane dwa dmuchawce.  

Wyczarował, czary-mary, na kałużach nenufary 

aż podwórko zmienił w śliczny 

mały ogród botaniczny. 

 


