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Puk, puk, puk ...w okienko!       
- Wyjdźcie dzieci prędko.

Idzie już wiosenka
i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę

w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę

przylaszczek liliowych.
 

Idzie piękna pani
z jasnymi włosami.

W zielonej sukience,
wyszytej kwiatami.

 
Idzie, uderza witką

wierzbową z baziami.
Pokrywa się wszystko

młodymi listkami.
 

Słonko złote świeci,
idzie piękna pani.

Puk, puk ... chodźcie dzieci
na wiosny spotkanie. 

 
 
 
 

"Idzie Wiosna"



POKOLORUJ PANIĄ WIOSNĘ



Zagadki dla dzieciZagadki dla dzieciZagadki dla dzieci

Jak się nazywa ta pora roku,
gdy się zielenić zaczyna wokół?
Skowronek nad polem śpiewa,

kwiaty forsycji kwitną na drzewach.

Jak ten wiosenny kwiat się nazywa,
 co słowo "pan" w nazwie ukrywa?

Jestem zielona i wysoko skaczę,
uciekam daleko, gdy tylko wiosną

boćka zobaczę





PISANKOWA BAJECZKA - Agnieszka Galica
Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka.

– Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko.
I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od

kury.
Turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot.

– Mrau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica.
– Nie, nie! – Trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na patelnię!
– Uciekajcie! – ćwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed kotem.

– Nie dam się usmażyć! – zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. Po
chwili wróciło i zaśpiewało wesoło:

Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej
biedroneczki.

– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka.
– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem,

tylko
wielkanocną pisanką. Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym

głosem:
To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało jak

pisankowy tygrys w żółto-czarne paski.
– Brawo! – ćwierkały wróbelki.

– I ja też, i ja też! – wołało trzecie.
Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło:

- Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie!
Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu.

– Pospiesz się! – ćwierkały wróbelki. – Kot idzie.
– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na twardo.

Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu pękać.
– Ojej, ratunku! – wołały przerażone wróbelki. – Teraz na pewno kot cię zje.

– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i... wyszedł z niej żółty
kurczaczek.

Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał:
- Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka!

A wróbelki zaćwierkały, że „w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku”.





POKOLOUJ OBRAZEK WEDŁUG WŁASNEGO
POMYSŁU, MOŻESZ TAKŻE COŚ DOYSOWAĆ



Babka wielkanocna cytrynowa
Składniki:

4 jajka
200 g masła

Skórka i sok z 1 cytryny
180 g cukru

Laska wanilii
160 g mąki pszennej tortowej

90 g mąki ziemniaczanej
Łyżeczka proszku do pieczenia

Łyżka masła
3 łyżki bułki tartej

Cukier puder lub lukierSposób przygotowania:
 

Formę na ciasto wysmarować łyżką masła i wysypać bułką tartą.
Piekarnik nagrzać do 170°C. Następnie roztopić masło, dodać sok i

skórkę z cytryny i odstawić. Do innej miski dodaj jajka i cukier i
ubijaj przez ok. 10 min, w trakcie dodaj laskę wanilii. W osobnej

misce przesiej mąkę i proszek do pieczenia. Do jajek dodaj suche
składniki i mieszaj mikserem do połączenia się składników. Na
koniec dodaj masło i miksuj do połączenia się składników. Piecz

przez ok. 45 min. Następnie ostudź i udekoruj cukrem pudrem lub
lukrem oraz dowolnymi orzechami.

 
Babka łaciata

Przepis na babkę



Zabawy logopedyczne dla
dzieci

ćwiczenia oddechowe:
-  "obrazki z kaszy" niewielką ilość

dowolnej kaszy rozsypujemy na stole,
dmuchając na nią pzez słomkę
obserwujemy powstałę obrazki,

próbując nadać im tytuł

zabawy gramatyczne (zdrobnienia):
Podaj słowo zdrobniale

kot- mały kotek
lis- mały .....

burak-.................
worek- ..............
kogut-................

mysz- ...........
mucha- ..............


