
CZWARTEK – 19.03. 

 

I. Nauka na pamięć wiersza : „Przyjście wiosny” - Jan Brzechwa 

 

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!”. 

 

 Rozmowa na podstawie wysłuchanego tekstu 



- Kto plotkował o wiośnie? 

- Jakie domysły na temat przyjścia wiosny mieli poszczególni bohaterowie? 

- Jak możemy ocenić świat opisujący wiersz, jako realistyczny czy fantastyczny? 

Dlaczego? 

- Jaka jest wiosna jako pora roku? Jakie zjawiska i zmiany w przyrodzie 

przynosi wraz ze swoim nadejściem?  

 

 Nauczcie się słów wiersza metodą echa: rodzic mówi jeden wers, dziecko za nim 

powtarza. Powtarzamy kolejno wers za wersem. Naukę wiersza dzielimy na 3 etapy, 

powtarzając wspólnie po kilka wersów w całości. Następnie powtarzamy razem 2 

pierwsze części, a następnie cały wiersz. 

 

 

II- „Pani wiosna” – łączenie technik: wycinania, rysowania. 

 

Przygotujcie: nożyczki, klej, kolorowe papiery, bibuły, kredki, dziurkacze kwiatów 

lub kwiatki dekoracyjne . 

 

Wykonujemy pracę wg wzoru( zamieszczony poniżej) 

Wycinamy kolorowe paski z papierów, bibuły. (można narysować dziecku 

wzór ołówkiem), wycinamy kwiaty( mogą być narysowane ołówkiem  przez rodzica) 

Pani wiośnie dorysowujemy oko, kolorujemy kredką usta, wypełniamy kolorem twarz. 

Przyklejamy wg własnego pomysłu włosy z pasków papieru i bibuły. Dodatkowo 

dekorujemy włosy kwiatami- wg własnych pomysłów. Wykończona Pani wiosna to 

nasza gotowa praca   

 

 Poniżej link do konturu twarzy Pani wiosny 

https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2015/04/szablon-glowa.pdf  

 propozycja wzoru pracy : 

https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2015/04/szablon-glowa.pdf


 

 

 


