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1 marca rozpoczęła się wiosna meteorologiczna. Początek wiosny 

kalendarzowej, jak co roku, wypada 21 marca - w tym roku jest to więc 

niedziela. Tego dnia uczniowie świętują Dzień Wagarowicza, ale również topią 

(a czasem także i podpalają lub zakopują) Marzannę, czyli kukłę wykonaną ze 

słomy i symbolizującą zimę. Jest to stary pogański zwyczaj, który miał 

przynieść dobre plony.  

 

Data rozpoczęcia się wiosny astronomicznej zależna jest od ruchu Słońca - jest 

więc datą ruchomą. Rozpoczyna się ona w równonoc, czyli w dniu przesilenia 

wiosennego. Jest to czas, w którym noc i dzień trwają dokładnie tyle samo - 12 

godzin. W tym roku wypadł to dzień przed wiosną kalendarzową, a więc w 

sobotę 20 marca, i przez kolejne pół roku słońce mocniej ogrzewać 

będzie półkulę północną. W tym czasie dzień będzie stawać się coraz dłuży, a 

noc krótsza. Astronomiczna wiosna potrwa do 21 czerwca, czyli do lata. 

Mamy nadzieję, że każdy z naszych Świetliczaków w radosnym nastroju 

powitał wiosnę. 

Zachęcamy Was do wysłuchania bardzo wesołej piosenki o wiośnie w 

wykonaniu Małej Orkiestry Dni Naszych pt. „Piosenka o wiośnie”: 

https://www.youtube.com/watch?v=hHvqucAAN28  

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=wiosna
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=s%B3o%F1ce
https://www.youtube.com/watch?v=hHvqucAAN28


2 
 

Wiosenne prace plastyczne zawsze wprawiają w dobry nastrój. Soczyste kolory, 

kwitnące pąki kwiatów na drzewach owocowych, unoszący się w powietrzu 

zapach świeżości, słońce sprawiają, że to jedna z moich ulubionych pór roku.  

Wianek z kwiatów z bibuły 

 

 

 Kwiaty z bibuły to nie taki trudny temat jak się wydaje. Każdy z nas odlicza już 

dni do wiosny, szykujemy wiosenne dekoracje, a nic tak nie raduje naszych oczu 

jak wielobarwne kwiaty, które są najpiękniejszą oznaką nadchodzących ciepłych 

dni. Zobaczcie dziś jak łatwo można z bibuły stworzyć proste i efektowne róże i 

kwietne wianki na głowę. 

            Do wykonania wianka potrzebujesz: watę, taśmę papierową, taśmę 

dwustronną, klej, nożyczki i kolorową bibułę szkolną. 

         Odmierzamy wokół głowy odpowiednią długość waty, a następnie 

oklejamy watę dookoła taśmą papierową, tak aby stworzyć podstawę naszego 

wianka. Dobrze widać to na zdjęciach poniżej. Po oklejeniu podstawy dobrze 

jest przymierzyć wianek ponownie upewniając się, że dobrze leży na głowie. 

 

 Teraz pora na liście i kwiaty. Do wykonania kwiatów wianka użyliśmy 

różnokolorowej bibuły. Z wybranego koloru bibuły wycinamy kilkanaście 

płatków tej samej wielkości w kształcie serca, tak jak na zdjęciu poniżej. Każdy 
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płatek zwijamy osobno skręcając go na dole. Dodajemy stopniowo kolejne 

płatki do momentu uzyskania zaplanowanej wielkości róży. 

Na końcu sklejamy dół kwiatka taśmą i rozkładamy płatki róży szerzej, aby 

kwiat był bardziej otwartyKwiatki i liście mocujemy do podstawy wianka za 

pomocą taśmy dwustronnej, która szybko i mocno przykleja całość pozwalając 

nam uzyskać piękny i trwały wianek. 

 

Wiosenne drzewko z rolki i plasteliny 
Wiosenne drzewko z rolki to idealna praca plastyczna na ostatnie dni zimy. Już 

za chwilę rozkwitnie Forsycja, Magnolia, Bez i drzewka owocowe, więc to 

doskonały czas na takie zabawy. Nasza praca jest łatwa w wykonaniu, 

efektowna, a przy okazji jest świetnym treningiem małej motoryki, czyli 

sprawności palców i dłoni. 

 Do wykonania pracy potrzebujesz: rolkę po papierze, brązową i różową 

bibułę, kartkę z bloku technicznego, brązową plastelinę, zielony pisak, kredkę 

lub plastelinę. 

                Brązową bibułę zgniatamy mocno i delikatnie rozkładamy. Następnie 

kładziemy na bibułę rolkę po papierze, owijamy dookoła rolki, a końce bibuły 

wciskamy do środka rolki. Podobnie jak na zdjęciach poniżej. 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/03/wiosenne-drzewko-z-rolki-i-plasteliny/
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 Z kartki z bloku technicznego wycinamy koronę drzewa. Z brązowej plasteliny 

toczymy paluszkami małe wężyki, z których formujemy gałęzie, które 

przyklejamy do korony drzewa. Możemy je też delikatnie rozcierać palcami, a 

paznokciami zrobić fakturę imitującą korę drzewa. To świetne ćwiczenie 

wpierające małą motorykę, podobnie jak zgniatanie kulek z bibuły. Takie prace 

plastyczne wspierają zdolności manualne dziecka i doskonale przygotowują do 

nauki pisania. 

 

 

 Zielone listki możemy narysować pisakiem, kredką lub wykleić z bibuły, czy 

plasteliny. Proponujemy opcję kolorowania pisakiem. Następnie kawałki 

różowej bibuły pozgniataliśmy w kulki, które mocowaliśmy do korony drzewa 

za pomocą kleju. To nasze wiosenne kwiatki. Koronę drzewa zamocowaliśmy 

na pniu z rolki, nacinając ją po bokach. Widać to krok po kroku na zdjęciach 

poniżej. 
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Niedziela Palmowa wypada w tym roku 28 marca. To ruchome święto w 

kalendarzu chrześcijańskim. Niedziela Męki Pańskiej, zwana również Niedzielą 

Palmową, rozpoczyna Wielki Tydzień przed Wielkanocą. 

 

 Zachęcamy Was do wykonania własnoręcznie palmy w domu.  
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Potrzebne będą: kilka łodyg zbóż, kolorowa bibuła, sznurek,klej. 

 

Zboża owijamy mocno sznurkiem (od góry zostawiamy około 15-centymetrowy 

fragment). Końce sznurka przyklejamy. 

  

Z bibuły wykonujemy kwiatki. Wycinamy różnokolorowe paski o szerokości 

około 4 centymetrów i długości 20 centymetrów. Każdy z nich składamy 

trzykrotnie na pół i nacinamy z jednej strony w szpic. Rozkładamy i zwijamy 

tworząc kwiat. Końcówkę smarujemy klejem i owijamy cieniutkim paseczkiem 

z bibuły. Tworzymy kilkadziesiąt różnokolorowych kwiatuszków. 

Powstałe kwiatki przyklejamy do zbóż tworząc kolorową kompozycję (jeśli nie 

mamy wystarczająco mocnego kleju możemy przymocować je za pomocą 

drucików lub sznurka - wtedy przykładamy kwiatki i owijamy je drucikiem lub 

sznurkiem). 

  

Z różnokolorowej bibuły wycinamy paski szerokości 1 centymetra. Sklejamy je 

na jednym końcu i przyklejamy bądź przymocowujemy za pomocą drucika 

ponad kwiatami. 
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Ponieważ okres Wielkiej Nocy zbliża się w szybkim tempie zachęcamy Was do 

wykonania kartek świątecznych dla Waszych bliskich. Kartki świąteczne  

możecie wykonać samodzielnie przy użyciu kolorowego papieru, papieru 

brokatowego, tektury falistej, pianek, wstążek, guzików, cekinów, brokatów…. 

Oto kilka propozycji ,którymi możecie się zainspirować: 
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Czas spędzony w domu wcale nie musi być nudny. Przygotowaliśmy dla Was 

też ciekawą zabawę. Zakręć kołem i zobacz, jakie ćwiczenie masz wykonać. 

Zaproście wszystkich domowników do wspólnej zabawy. 

https://wordwall.net/pl/resource/1083480/%C4%87wiczenia-w-domu 

Mam nadzieję, że spodobały się Wam nasze propozycje.  

Oczywiście pozdrawiamy wszystkie nasze Świetliczaki!!!! 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1083480/%C4%87wiczenia-w-domu

