
 

„Miejski ptak” 

 

 

 

Zapraszamy do wykonania kolejnej pracy techniką origami. Mamy nadzieję,                                

że dotychczasowe dzieła udało Wam się wykonać bez większych problemów😊 😊. 

Dzisiejszym wyzwaniem będzie złożenie ”Miejskiego ptaka”. Sposób jego wykonania 
znajdziecie pod podanym niżej adresem: 

   https://www.youtube.com/watch?v=lar-phXNpAM 

Niektórzy na pewno pamiętają, że składaliśmy takiego ptaszka w świetlicy😊. 

Nie jest trudny do wykonania. Możecie skorzystać również z poniżej podanej 
podpowiedzi: 

 

 

A NA KOLEJNYCH STRONACH…                                   
NIESPODZIANKA RYMOWANKA!!! 

ZAPRASZAMY!!!  😊 

https://www.youtube.com/watch?v=lar-phXNpAM
http://www.google.com/url?q=https://www.pakamera.pl/bluzki-inne-broszka-ptak-origami-g032p-zolty-nr661528.htm&sa=U&ved=0ahUKEwi5i5KwtdnoAhXP2KQKHTpuBusQqoUBCBwwCg&usg=AOvVaw24k1rWjiDL9f9z0YMwUETs
http://www.google.com/url?q=https://miastodzieci.pl/zabawy/geometryczny-ptak/&sa=U&ved=0ahUKEwi5i5KwtdnoAhXP2KQKHTpuBusQqoUBCA4wAw&usg=AOvVaw1XTyJVjJWH4X9ldSaJBoAi


Dzisiaj proponujemy trochę rozrywki umysłowej. Usiądźcie wygodnie…zaproście mamę, tatę, 

siostrę lub brata i spróbujcie odgadnąć podane przez nas wiosenne zagadki      . 

 

     Gotowi? To zaczynamy      ! 

 

W marcu się zaczyna, gdy się 

kończy zima .Przyjdzie z wiatru 

ciepłym wiewem, z pięknem                               

kwiatów, z ptaków śpiewem. 

                                                  

 

 

 

Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną, 

   a tę porę zwiemy… 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                              

Po marcu przyjeżdża w kwiecistej karecie.                                  

Przed majem odjeżdża. 

Kto taki? Czy wiecie? 

                                     Chociaż to miesiąc długi, 

                                    to najkrócej się nazywa 

                                    i co roku tym się chlubi, 

                                       że zielenią świat okrywa.   

 

Zobaczysz je wiosną, 

gdy na wierzbach rosną. 

Srebrne futra mają. 

Jak się nazywają?                                               



 

 

 

                                                                    Wietrzyk wiosnę niesie, 
                                                                    ciepłe są już ranki. 

                                                                    A za wioską w lesie 

                                                                    zakwitły … 

 

 



 

                                          Powrócił do nas z dalekiej strony, 

 ma długie nogi i dziób czerwony. 

     Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały.  

 

 

Co ona przekopie, 

to one wygładzą. 

W domowym ogródku 

bardzo się przydadzą.                                          

 

Jak ten kwiatek się nazywa, 

                    co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

 

                                

 

                       Co buduje każdy ptak, 

                   by chować pisklęta, 

             a tylko kukułka, 

                   o tym nie pamięta?  



Są żółte jak kaczuszki. 

Myślicie, że mają nóżki. 

Nie wcześnie, chłodną wiosną                             

na mokrej łące rosną. 

                                             

 

                                                                                              Wiosną na drzewie się zieleni, 

                                                                                               ale opada na jesieni. 

 

                      Kolorowe i pachnące, czy 

                w ogrodzie, czy na łące, zawsze 

                chętnie je zbieramy na bukiecik 

                dla swej mamy.  

  

 

 



 

W brązowych kapturkach 

chowają się listki wiosną, 

a potem będą zielone, 

gdy trochę podrosną.  

 

 

 

 

Przez śnieg się odważnie przebijam. 

     Mróz nawet mnie nie powstrzyma. 

    Mam listki zielone, tak jak wiosna, 

   a dzwonek bielutki jak zima.  

 



Kiedy jest zimno, 

kiedy deszcz pada, 

gdy na dwór wychodzisz 

na siebie wkładasz. 

 

Tam, w lesie cienistym, 

Zakwita niebiesko. 

                                                          Na łące na pewno 

czułby się kiepsko. 

A gdy zakwita w marcu, 

to wtedy już wiecie, 

że nieodwołalnie 

jest wiosna na świecie.  

 

On pierwszy do nas 

z ciepłych krajów wrócił, 

i nad polami 

piosenkę zanucił.                                      

 

   ŻYCZYMY ZDROWIA                                                      

Panie:  Ada i Viola Łuczak 


