
WIOSENNE   BARWY

                   W marcu jak w garncu

A w marcu
gotuje się wiosna w garncu.
Miesza się,
bulgocze.
Burzy.1

Słońcem wzbiera w byle przydrożnej kałuży.
To zastyga przymrozkiem niewielkim,
a to pąków wypuszcza bąbelki,
a to śniegiem jak kożuchem się  zetnie,
a to wiatrem zakołuje się w ogrodach.
Aż się nam uwarzy2 marcowa pogoda.
I przeleje się,
wykipi
mokrym kwietniem. 
                                              Joanna Kulmowa 
1. burzy się – kłębi, wichrzy
2. warzy się – gotuje

Polecenie 1.
Kiedy zaczyna się wiosna? Wybierz właściwą odpowiedź.

Wiosna zaczyna się 21 kwietnia.

Wiosna zaczyna się 21 marca.



Zadanie 1.
 Korzystając z kalendarza oblicz, ile dni trwa wiosna?

Początek wiosny  21 marca
Początek lata       20 czerwca

 liczba dni w marcu  -  11 
 liczba dni w kwietniu - 30
 liczba dnia w maju  - 31
 liczba dni w czerwcu - 19

Odp.: wiosna trwa 101  dni.
         
          Wiosna trwa 91 dni.

Zadanie 2.
Wybierz znaki rzymskie, które oznaczają  wiosenne  
miesiące . Dobierz odpowiednią nazwę miesiąca.

II      IV    III     IX   IV    X    V   XI  VI

luty   kwiecień   marzec  wrzesień  kwiecień 

październik  maj   listopad   czerwiec 



DOMOWY   ZIELONY   OGRÓDEK

Wielką radość sprawia nam patrzeć, kiedy coś rośnie- 
szczególnie coś, co posadziliśmy lub zasialiśmy 
własnymi rękami. Ty też możesz mieć swój mały 
zielony ogródek. Wystarczy parapet, trochę ziemi, 
wody i doniczka. 

1. Załóż uprawę  szczypiorku.
Kolejność podejmowanych czynności:
- Doniczkę wypełniamy ziemią.
- Wybieramy  zdrową cebulę.
- Wsadzamy cebulę do ziemi, tak żeby 1/3 wystawała 
nad ziemię.
- Podlewamy.
Obserwuj jak zielone listki będą wyciągały się do 
słońca i nie zapominaj o podlewaniu.



WIOSNA   W   PRZYRODZIE

Obejrzyj na kanale YouTub film:  Wiosna - pierwsze 
oznaki w przyrodzie.
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

Wykonaj polecenia:

1. Wybierz nazwy zwierząt, które budzą się 
z zimowego snu:

niedźwiedź     zając   borsuk   wiewiórka   jeż    lis 

2. Najwcześniej bazie pojawiają się na :
-  wierzbie
- leszczynie

3. Ptaki, przylatujące do nas na wiosnę to:

wróble   wrony   bociany  zimorodki   jaskółki

sikory  żurawie   słowiki   skowronki  sroki   czajki

jerzyki   mewy

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


DOMOWY     ZIELONY   OGRÓDEK

Siejemy rzeżuchę.

1. Bierzemy naczynie, może być  tacka lub talerz, 
wykładamy je warstwą waty lub ligniny.
2. Dość obficie polewamy podłoże wodą.
3. Bierzemy torebkę z nasionami rzeżuchy i 
wysypujemy je na przygotowane i podlane podłoże 
z waty lub ligniny. Palcami wciskamy nasionka 
w podłoże.
4. Podlewamy codziennie.

Obserwujemy jak rośnie rzeżucha.

Polecenie:

Zaznacz , po ilu dniach pojawiły się pierwsze listki 
rzeżuchy.

Pierwsze listki pojawił się po: 

1 dniu      2 dniach     3 dniach     4 dniach    5 dniach



ZWIASTUNY  WIOSNY

Wiosenne pytania

Ile wiosna ma głosów
i podśpiewów i kwileń,
gwizdu drozdów i kosów
i zielonych nut- ile?

Szepcze ciepłym podmuchem,
szemrze brzozą pod płotem ,
piszczy z ptaszkiem -maluchem,
brzmi bocianim klekotem.

Ile wiosna barw rodzi,
ile blasków, odcieni,
gdy z błękitem z chmur schodzi
i w kałużach się mieni?

W kasztanowym jest pąku,
w sadzie bielą się chyli,
witrażyki nad łąką
kładzie w skrzydła motyli.

Ile wiosna ma woni,
jakim wiatrem powiewa?
Pachnie płatkiem jabłoni,
co różowi się w drzewach?



Świeżą trawą, strumieniem,
kaczeńcami na łące?
Pchnie światłem czy cieniem?
Kroplą deszczu czy słońcem?

                                     Hanna Łobocka

Obejrzyj na kanale YouTub film : Zwiastuny wiosny- 
rozpoznajemy wiosenne kwiaty 
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg 

Odpowiedz, które z podanych  kwiatów  są zwiastunami 
wiosny?

Fiołek    konwalia   przebiśnieg  frezja   krokus  goździk
zawilec  róża  pierwiosnek   piwonia   sasanka 

Zwiastunami wiosny są następujące kwiaty: …………….

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


DOMOWY   ZIELONY    OGRÓDEK

Nie ma nic lepszego niż sałatka,  kanapka czy pasta  
z  własnoręcznie  wyhodowaną  zieleniną.  Smakuje
świeżością, zdrowiem i dumą. 

Gdy  wyrosły  nam  już  nasze  zasadzone  rośliny
(szczypior  z  cebuli  i  rzeżucha  z  nasionek)  możemy
przygotować z nimi pyszne dania.

Przepis na pyszne kanapki
1. Miękkie masło ucieramy z rzeżuchą. Robimy pastę, którą
następnie smarujemy kanapki.
2. Do twarożku dodajemy rzeżuchę, nieco posiekanej 
rzodkiewki i szczypiorku. Mieszamy ze śmietanką lub 
jogurtem. Solimy do smaku.
3.Robimy pastę jajeczną (posiekane jajko zmieszane z 
majonezem lub jogurtem), dodajemy rzeżuchę. Mieszamy, 
solimy do smaku.

                       S M A C Z N E G O  ! 



Co to jest dług?

Dług – to pożyczone od kogoś pieniądze.

               Gdy się pożyczy…
...książkę, wiertarkę czy szklankę soli,
kredki, drabinę, narciarski kask,
mikser, parasol...Co tam kto woli!
To wszystko trzeba oddać na czas.

Kiedy pożyczy się garść złotówek
na balonowych gum kilka sztuk,
na temperówkę albo ołówek…
To również trzeba zwrócić swój dług.

I nie inaczej dzieje się wtedy,
gdy ktoś dorosły bierze na lata
pożyczkę w banku (tak zwany kredyt)
- on także w porę spłaca ją ( w ratach).

Zadanie 1. 
Gra planszowa kosztuje 80 złotych. Emil ma 58 złotych, 
resztę pieniędzy pożyczył od brata. Ile pieniędzy pożyczył?
Wybierz właściwe rozwiązanie,

80 zł  + 58zł   = 138zł         
80 zł – 58 zł = 22 zł

Odp.: Emil pożyczył  ……………



Zadanie 2.
Tata Roberta pożyczył w banku 900 złotych. Oddał już 250 
złotych. Ile pieniędzy zostało mu do oddania?

900 zł          250 zł =                (wybierz znak - , + )

750 zł        650 zł ( wybierz  właściwy wynik)

Odp.: Tacie zostało do oddania ………..zł.

                                     


