Witajcie
Dzisiaj chciałabym przybliżyć Wam tematykę związaną z wiosną i jej
symbolami. Możemy pobawić się w tropicieli wiosny .Na pewno nie jeden z
Was wyglądał dzisiaj przez okno. Co zauważyliście?Jestem przekonana, że
zwróciliście uwagę na drzewa, krzewy i słonko, które z każdym dniem świeci
coraz mocniej. Na drzewach pojawiły się pierwsze pąki, listki, forsycja pięknie
rozkwita w kolorach słońca, a trawka się zieleni. Przez zielone listki trawy
przebijają się przebiśniegi, krokusy cieszą Nasze oczy barwami nieba, słońca i
białych chmurek.
Duże zmiany zachodzą również w pogodzie wraz z początkiem wiosny.
Znane jest Nam powiedzenie „ W marcu jak w garncu” raz ciepło,a już
następnego dnia zimne, chłodne powietrze mrozi Nasze nosy.
Zapraszam Was do wspólnych zabaw związanych z wiosną.
Pląs muzyczny przy muzyce A.Vivaldiego „4 pory roku”- zamieniacie się w
ziarenko roślinki (jesteście skuleni na podłodze), które w rytm muzyki zaczyna
powolutki kiełkować, podnosicie tułów do góry, potem zaczynacie się
prostować aż w końcu prostujecie swoje ciało , głowę podnosicie do góry i
rączki wysoko w górę machają w rytm muzyki, stajecie na paluszkach i kręcicie
się aż przychodzi wieczór i powolutku wracacie do pozycji ziarenka. Tutaj
znajdziecie link do utworu A.Vivaldiego
https://www.youtube.com/watch?v=gj-cRaeNbl8

Czas na zagadki oczywiście o wiośnie.
1.Jak się nazywa ta pora roku.
Co ścieli dywan zielony wokół?
2.Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną,
a tę porę zwiemy …
3.Wkoło pełno śniegu,
a tu kwiatek mały
w listkach zielonych,
cały śnieżnobiały

4.Kiedy wiosna nastaje
rośnie na łące.
Do słońca fioletową główkę
wystawia radośnie.
5.Gdy w gęstej siedzi trawie,
jest niewidoczna prawie.
Kum – kum!. Tak się odzywa.
Czy wiesz jak się nazywa?
6.Ma najpiękniejszą suknię
wśród stworzeń na łące,
tej sukni – całej w kropki –
wszyscy zazdroszczą … .
7.Czarno-biały fraczek,
buciki czerwone.
Umykają żaby,
gdy idzie w ich stronę.
8.Wiosną na drzewie
rozwija się z pąka.
Jesienią złoty
po świecie się błąka.
9.Wiosną słyszysz jej kukanie.
Je gąsienice na śniadanie.

Ile udało Wam się odgadnąć zagadek? Jestem przekonana, poradziliście sobie
rewelacyjnie.
To teraz zagadki w formie krzyżówki.

www.cauchy.pl

1. Kwiat z Holandii.
2. Wraca z ciepłych krajów po zimie.
3. Kotki na wierzbie.
4. Fioletowy zwiastun wiosny.
5. Budzi się z zimowego snu.
6. Wyrastają z pączków na drzewach.
7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka.
8. Wielkanocne kolorowe jajka.
9. Topimy ja 21 marca.
10. Pierwszy wiosenny miesiąc.
11. Żółty motylek.

Proponuję Wam również przygotowanie masy solnej, z której możecie
tworzyć przeróżne kształty kwiatów, zwierząt, przedmiotów.
Podaje przepis do zrobienia masy solnej:
Składniki:
 1 szklanka soli,
 1 szklanka mąki
 125 ml wody
Dokładnie wymieszaj składniki w misce, a następnie ugnieć tak jak ciasto
na stolnicy lub posypanym mąką blacie stołu. Gdy już przekonasz się, że
ugnieciona masa jest gładka, jednolita i w miarę elastyczna możesz
przystępować do zabawy! Jeżeli wydaje Ci się podczas ugniatania, że masa
nie jest w stanie osiągnąć odpowiedniej elastyczności, dodaj do niej odrobinę
oliwy.

Teraz spróbujcie połaczyć ze sobą. Co przedstawia rysunek?

www.e-kolorowanki.eu

Udanej zabawy i pięknych form z masy solnej.
Do zobaczenia, a już wkrótce kolejne pomysły na zabawy w domu.
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