Hasło tygodnia: „Zapach wiosny”
Do poczytania:
1.
Wiersz Agnieszki Łuczak
Wiosenne kwiatuszki
wystawiły swoje główki,
stoją na łące jak malowane
pierwiosnki i zawilce obok sasanek.
Już bociany przyleciały,
skrzydełkami zamachały,
słoneczko już cieplej świeci,
idzie wiosna drogie dzieci.
Gdy w lesie usłyszysz,
że kukułka kuka,
znak to, że na łące
możesz pierwiosnków poszukać

2.
Zagadki Anny Zacharek o zwiastunach wiosny:
Kwiat to piękny i dobrze wszystkim znany,
wraz z końcem zimy przez ludzi wyglądany.
Ma fioletowe płatki, zrośnięte w rurkę,
kilka wąskich listków, a w ziemi cebulkę.
/krokus/
Kwiatki to małe, białe i pachnące,
na krótkich pędach z łodygi zwisające.
Wcześnie spod śniegu wyglądają
i wiosennego słońca szukają.
/przebiśniegi/
Do niedawna tę roślinę obejmowała ochrona,
teraz na większą skalę możliwa jest jej uprawa.
Ma owłosione liście i kwiat,
a kolory jej płatków to biel i fiolet.
/sasanka/
Tego kwiatka spotkać można
w różnych barwach tęczy.
Zakwita na wiosnę, a jesienią
swój rozkwit kończy.
Ma pojedyncze i złożone liście.
Na pewno nie raz go wiosną widzieliście.
/zawilec/

Kwiat złożony w rurkę,
zawsze ma pięć płatków.
Jego różne odmiany
cieszą ogrodników.
Dekorują ogrody, okna i balkony,
każdy wiosną na ich widok jest zachwycony.
/pierwiosnek/
Tego kwiatka można spotkać w różnych kolorach,
charakteryzuje go też intensywny zapach.
Rośnie w doniczce albo w ogrodzie.
Pięknie się prezentuje w wiosennej pogodzie.
/hiacynt/
Klekot tego ptaka jest bardzo donośny,
każdy go wypatruje wraz z początkiem wiosny.
Mit się z nim łączy, że żaby zjada,
prawdą zaś jest, że na stodołach
i słupach gniazda zakłada
/bocian/
Ptaszyna to mała i bardzo zgrabna,
ma biały brzuszek,
a dalej jest czarna.
Gdy nisko lata deszcz zapowiada.
Do swojego gniazda przez okienko wpada.
/jaskółka/
Nazwa to ptaka, ale też cukierka.
Ten pierwszy zwiastuje wiosnę,
drugi jest często w dziecięcych rękach.
Ptak ten swoje jajka lubi innym podkładać,
dzieci i dorośli tymi słodyczami zajadać.
/kukułka/
Ptaszek ten ma szare piórka
i jest bardzo mały.
Jego śpiew jest urozmaicony –
niemal doskonały.
Lubi jeść owoce i nasiona,
swoje gniazdo w krzewach i trawach chowa.
/słowik/
Ma wyjątkowe pióra na ogonie i grzbiecie,
co to jest za ptak już pewnie wiecie.
Powiem jeszcze tylko, że jest bardzo płochliwy,
a widok ich lecącego stada w kluczu bardzo urokliwy.
/żuraw/

Wraz ze skowronkiem wcześnie wiosnę przynosi,
gniazdo zakłada w miejscach bez nierówności.
Czub z długich piór na głowie pięknie ją ozdabia,
wielkością zaś podobna jest do gołębia.
/czajka/

