Witamy Was nasze Świetliczaki bardzo serdecznie po przerwie świątecznej.
W tym tygodniu nadal będziemy rozmawiać o wiośnie.
Na początku zapraszamy Was do wysłuchanie przepięknego utworu Marka
Grechuty pt. „ Wiosna - ach to ty”. Oto link: https://youtu.be/3NQnnhlRWmc

Wiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w
strefie klimatu umiarkowanego.
Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią
dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.
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Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa
do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli
północnej okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca.

Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej,
a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza.
Wiosna trwa od 21 marca do 22 czerwca.
Na wiosnę cała przyroda budzi się do życia. Dni stają się coraz dłuższe, a noce
coraz krótsze. Słońce świeci mocniej i temperatura powietrza rośnie. Wiosenne
kwiaty, jak na przykład przebiśniegi, zawilce i krokusy, zaczynają kwitnąć.
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Drzewa mają pierwsze małe listki i stają się zielone.

Powietrze staje się świeże i pachnie kwiatami.
Z ciepłych krajów wracają ptaki wędrowne.

Wiosna to cudowna pora roku. Może chcecie wykonać portret Pani Wiosny?
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Potrzebne materiały: rysunek kobiecej twarzy (może być wydrukowany),
pastele, klej, nożyczki oraz papier kolorowy, a także cekiny.
Najpierw przygotowujemy portret wiosny. Możecie go namalować samodzielnie
lub wydrukować, np. taką:

Po pokolorowaniu pastelami zabieracie się za wycinanie kolorowych kwiatów z
papieru kolorowego. Oto przykładowe cięcia kwiatów:
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Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodobał i piękne portrety zdobią teraz
Wasze pokoje.
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Dla chętnych osób proponujemy do swoich domów zaprosić bociany. Najlepiej
zrobione własnoręcznie,a piosenka Majki Jeżowskiej w filmiku instruktażowym
zachęca jeszcze bardziej do ich wykonania https://youtu.be/N4g5N6JNFIo
Potrzebne Wam będą: płatki kosmetyczne, papier kolorowy , klej, nożyczki oraz
wykałaczka .

Czas spędzony w domu nie musi być nudny!!!!
Przygotowaliśmy dla Was ciekawą zabawę, którą już powinniście znać.
Gimnastyka na wesoło
Przerwa w lekcjach? Brak pomysłu na zabawę? Zakręć kołem i sprawdź jakie
ćwiczenie wypadło właśnie na Ciebie. Każde w wylosowanych ćwiczeń postaraj
się wykonać 10 razy. Do zabawy możesz zaprosić rodziców i rodzeństwo.
https://wordwall.net/pl/resource/1083480/%C4%87wiczenia-w-domu

Mamy nadzieję, że spodobały się Wam nasze propozycje.
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