Witajcie kochane Jeżyki
Związku z tym, że jesteście w domu przesyłamy Wam trochę ćwiczeń do wykonania.

Wiersz do słuchania

MARIA KONOPNICKA
„Nasze kwiaty”
Jeszcze śnieżek prószy,
Jeszcze chłodny ranek,
A już w cichym lesie
Zakwita sasanek.
A za nim przelaszczka
Wychyla się z pączka,
I mleczem się żółtym
Złoci cała łączka.
I dłużej już dzionka
I bliżej słoneczka...
A w polu się gwieździ
Biała stokroteczka.
A dalej fiołki,
Wskroś trawy, pod rosą,
W świeżych swych czareczkach
Woń przesłodką niosą.
A tuż ponad strugą,
Co wije się kręta,
Niezapominajka
Otwiera oczęta.
A w gaju, wśród liści,
W wilgotnej ustroni,
Konwalja bieluchna
W dzwoneczki swe dzwoni.
A wyjdziesz drożyną
Z gaiku na pole,
To spotkasz modraki,
Ostróżki, kąkole...
I maczek tam wilczy
Kraśnieje wśród żyta,
I różą krzak głogu
Na miedzy zakwita.

A ścieżką zieloną,
Co z górki zstępuje,
Srebrzysty powoik
Po świecie wędruje...
O ziemio ty droga,
Ty Boży zielniku!
I w polach i w łąkach
Masz kwiecia bez liku!
Pytania do wiersza:
•

Jakie kwiaty pojawiły się w wierszu?

•

O czym jest w wierszu mowa?

•

Co chciała powiedzieć nam poetka poprzez ten wiersz?

Zagadki wiosenne
1.W marcu się zaczyna, gdy się
kończy zima .Przyjdzie z wiatru
ciepłym wiewem, z pięknem
kwiatów, z ptaków śpiewem.
2.Mówią – że w nim jak w garncu,
nieustanna zmiana.
Słońce grzeje w południe,
mrozek szczypie z rana,
a do tego jeszcze
przelatują deszcze!
3.Po marcu przyjeżdża
w kwiecistej karecie.
Przed majem odjeżdża.
Kto taki? Czy wiecie?
4.Chociaż to miesiąc długi,
to najkrócej się nazywa
i co roku tym się chlubi,
że zielenią świat okrywa.
5.Zobaczysz je wiosną,
gdy na wierzbach rosną.
Srebrne futra mają.
Jak się nazywają?

6.Powrócił do nas z dalekiej strony,
ma długie nogi i dziób czerwony.
Dzieci się śmiały, gdy go witały,
żabki płakały przez dzionek cały.
7.Co ona przekopie,
to one wygładzą.
W domowym ogródku
bardzo się przydadzą.
8.Co buduje każdy ptak,
by chować pisklęta,
a tylko kukułka,
o tym nie pamięta?
9.Są żółte jak kaczuszki.
Myślicie, że mają nóżki.
Nie wcześnie, chłodną wiosną
na mokrej łące rosną.
10.Kolorowe i pachnące, czy
w ogrodzie, czy na łące, zawsze
chętnie je zbieramy na bukiecik
dla swej mamy.
11.W brązowych kapturkach
chowają się listki wiosną,
a potem będą zielone,
gdy trochę podrosną.
12.Przez śnieg się odważnie przebijam.
Mróz nawet mnie nie powstrzyma.
Mam listki zielone, tak jak wiosna,
a dzwonek bielutki jak zima.
13.Kiedy jest zimno,
kiedy deszcz pada,
gdy na dwór wychodzisz
na siebie wkładasz.

Miłej pracy !

