
Opracowanie: Jolanta Adamus-Wyżgolik

Dzień dobry kochane Pszczółki! 

Mam nadzieję, że jesteście w słonecznych nastrojach.

Zapraszam Was do przeczytania wiersza Jana Brzechwy 

pt.: „Jasne jak słońce”, jak również kilku ciekawostek 

o słońcu.

Jan Brzechwa 

„Jasne jak słońce” 

Gdy pełzną dwa zaskrońce, 

Z nich każdy ogon ma. 

To jasne jest jak słońce 

I jak dwa razy dwa. 

Gdy wierzgnąć kogoś koń chce, 

W tył wierzga, a nie w przód. 

To jasne jest jak słońce, 

To proste jest jak drut. 

Kij zawsze ma dwa końce, 

A sroka nogi dwie, 

To jasne jest jak słońce 

I każdy o tym wie. 

Gdy grać na trąbie słoń chce, 

Nie potrzebuje nut, 

To jasne jest jak słońce, 

To proste jest jak drut. 

Lecz co dzień, zanim zasnę, 

Zamyślam się przed snem: 

Choć słońce takie jasne, 

Cóż ja o słońcu wiem? 

O
b

ra
z
y
 p

o
b

ra
n

o
 z

: 
n

a
u

k
a

w
p

o
ls

c
e

.p
a

p
.p

l,
 k

o
m

p
u

te
rs

w
ia

t.
p

l,
 a

lle
g

ro
.p

l,
 d

e
k
o

w
iz

ja
.p

l,
 t
w

o
ja

p
o

g
o

d
a

.p
l

Czy wiesz, że…

• Słońce to jedyna gwiazda 

w układzie słonecznym

• Jest 109 razy większe od 

ziemi

• To rozogniona kula gazowa

• Słońce daje nam światło 

i ciepło oraz podtrzymuje 

życie na Ziemi. Energia 

słoneczna jest więc 

niezbędna do wzrostu roślin

• Jest źródłem witaminy D3, 

bardzo ważnej dla 

organizmu człowieka

• 18 marca to 

MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ SŁOŃCA

ZADANIE PT.:

„ŻÓŁTE JAK SŁONECZKO”

Weź kartkę i żółtą kredkę. 

Narysuj wszystkie żółte 

przedmioty, jakie znasz.



Połącz kropki, utwórz wiosenny obrazek

http://bystredziecko.pl/cwiczenia-grafomotoryczne-wiosna/ Opracowanie: Małgorzata Szypulska

http://bystredziecko.pl/cwiczenia-grafomotoryczne-wiosna/


KLIKNIJ TUTAJ

Zabawy, które proponuję poniżej mają na celu zaspokojenie u dzieci 
naturalnej potrzeby ruchu. Ćwiczenia ruchowe z poduszkami to na pewno 
super zabawa, która upuści nadmiar energii  z Waszych pociech  Nie 
mniej, odradzam wykorzystanie najnowszego nabytku, który zdobi Wasze 
kanapy. Lepiej sprawdzą się nieco zużyte poduchy, które zalegają gdzieś po 
kątach i aż się proszą o wykorzystanie ich właśnie tak: 

KLKNIJ TUTAJ

I jeszcze jedna zabawa z poduchami i wierszykiem czytanym przez 
kogoś innego. Filmik instruktażowy w linku pod obrazkiem.

Źródło: youtube.com

Źródło: youtube.com

„Żabka Ewa”
Żabka Ewa (lub imię dziecka) po łące 
skakała,
Do przodu, do tyłu, w bok, w bok
Bawić się chciała.
Żabka Ewa po łące skakała,
Z kamyka na kamyk przeskakiwała.
Żabka Ewa pająka spotkała,
Szybko uciekał, bo go zjeść chciała.
Żabka Ewa pszczołę spotkała,
Patrzyła jak pyłek z kwiatów zbierała.
Żabka Ewa bobra spotkała,
Razem z nim tamę budowała.
Żabka Ewa mrówki spotkała,
Na domek-wieżę kamyki  im podawała 
Żabka Ewa po łące skakała,
Jak się zmęczyła, to w błotku się schowała 
I tam odpoczywała. 

Opracowanie: Helena Mirowska

https://pl.pinterest.com/pin/663788432568353073/
https://www.youtube.com/watch?v=WO1H8csHPqs

