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1) „Wiosenne tańce” – zabawa przy muzyce.
Zatańcz wspólnie z rodzicami przy dźwiękach swojej ulubionej piosenki.
2) „List od Pani Wiosny” – przeczytanie dziecku listu od Pani Wiosny i wykonanie zadań zawartych na dołączonej do niego liście. (Przed wydrukowaniem listu należy wpisać imię dziecka. Chętne osoby mogą włożyć list do koperty i wręczyć go dziecku,
a dopiero później odczytać jego treść.)
3) „Suknia dla Pani Wiosny” – ozdabianie sukni i rękawiczek dla Pani Wiosny.
4) Zabawy dowolne.
Wymyśl zabawę dla całej rodziny.

Droga/drogi …………………………………
(tu wpisać imię dziecka)

Witam cię serdecznie i pozdrawiam ciepło. Niedawno wróciłam z dalekich stron. Zdążyłam już obudzić
źdźbła traw i wiele pięknych kwiatów, drzewom dałam
pąki kwiatów i liści. Zaprosiłam też ptaki z ciepłych krajów. Jedne ptaki, jak bociany, powróciły do swoich
gniazd, a inne ptaki gniazda swe dopiero zbudują z gałązek, traw i piórek. Dookoła słychać już wspaniały
śpiew przyrody. Myślę, że już wiesz, kim jestem.
Masz rację, jestem Wiosną, porą roku budzącą
wszystko do życia. Mam dla Ciebie kilka zadań. Mam
nadzieję, że uda Ci się je wykonać.
Przesyłam całusy.

Pani Wiosna
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Lista zadań do wykonania:
Powiedz, jaka jest teraz pora roku?
Powiedz, jakie jeszcze znasz pory roku?
Wymień pory roku po kolei?
Powiedz, jakie znasz wiosenne kwiaty?
Naśladuj głosy zwierząt: kukułki, wróbla, bociana, żaby,
muchy, bąka.
Powiedz rodzicom, jak wygląda bocian.
Naśladuj bociana stojącego na jednej nodze.
Machaj rękami jak ptaki wracające z ciepłych krajów
skrzydłami.
Wymyśl jakieś „wiosenne zadanie” dla każdego z Twojej rodziny.
Poproś mamę lub tatę, aby podpisali wszystkie wykonane w tym tygodniu przez Ciebie prace i włóż je do teczki lub koszulki.
Podziękuj swoim rodzicom za to, że pomagali Ci
we wszystkich zadaniach w tym tygodniu.
Jeśli wykonałeś wszystkie te zadania,
otrzymujesz tytuł: POMOCNIKA PANI WIOSNY!
Ozdób, proszę, suknię i rękawiczki,
które założę na bal pór roku.
Pamiętaj proszę, że bardzo lubię kwiaty i kolor zielony.
Dziękuję!
Pani Wiosna

