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Barwy wiosny - Regina Gruchalska
 

                      Wiosna w marcu się pojawiła,                      
świat szary w barwny zamieniła.

 
                      Zielony jest listek, zielona żaba,                      

zielone pąki, zielona trawa.
 

                      Zielone zrobiły się wszystkie drzewa,                    
żółte jest słonko co nas ogrzewa.

 
                      Czerwone maki i dziób bociana,                      

Różowe płatki są tulipana.
 

                      Białe krokusy i przebiśniegi,                     
 niebieskie niebo i wody rzeki.

 
                      Wszędzie barwy wiosenne, nowe,                      

wszystko pachnące i kolorowe.
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Barwy wiosny - Regina Gruchalska

Przeczytaj wiersz i wykonaj zadania z kolejnych stron. 
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Barwy wiosny - Regina Gruchalska

Odpowiedz na pytania. Używaj pełnych zdań.

W jakim miesiącu rozpoczyna się wiosna?

Jakie kolory wymienione są w wierszu?

Wymień wszystkie oznaki wiosny wymienione w wierszu.
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Barwy wiosny - Regina Gruchalska

Przepisz (lub wytnij i przyklej) wyrazy w odpowiednie ramki.
Jeśli masz wątpliwości skorzystaj z wiersza.

listek krokusy rzeka słońce

żaba przebiśniegi maki niebo

pąki dziób trawa tulipan drzewa
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Zaprowadź żabę do stawu zbierając po drodze muchy od
najmniejszej do największej.
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 Pobudka Regina Gruchalska
 

Wiosna wreszcie zawitała
i zielona ziemia cała.

Kwiaty stroją pięknie łąki.
Brzęczą pszczoły, osy, bąki.

I śpiewają pięknie ptaki,
budząc śpiące gdzieś zwierzaki:
,,Śpiochy szybko już wstawajcie,

wiosnę wszyscy przywitajcie.’’

Przeczytaj wiersz i wykonaj do niego ilustrację.



Obejrzyj zdjęcia i podpisz je lub wytnij i przyklej ich nazwy.
Znajdziesz je na kolejnych stronach.
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Zwiastuny wiosny
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Zwiastuny wiosny
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bocian sasanka krokus forsycja

leszczyna zawilec jaskółka

przebiśnieg pierwiosnek przylaszczka

Zwiastuny wiosny
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Ptasie radio - Julian Tuwim

 
Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju,

Nadajemy audycję z ptasiego kraju.
Proszę, niech każdy nastawi aparat,

Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad:
Po pierwsze - w sprawie,

Co świtem piszczy w trawie?
Po drugie - gdzie się
Ukrywa echo w lesie?

Po trzecie - kto się
Ma pierwszy kąpać w rosie?

Po czwarte - jak
Poznać, kto ptak,
A kto nie ptak?

A po piąte przez dziesiąte
Będą ćwierkać, świstać, kwilić,

Pitpilitać i pimpilić
Ptaszki następujące:

Słowik, wróbel, kos, jaskółka,
Kogut, dzięcioł, gil, kukułka,

Szczygieł, sowa, kruk, czubatka,
Drozd, sikora i dzierlatka,

Kaczka, gąska, jemiołuszka,
Dudek, trznadel, pośmieciuszka,

Wilga, zięba, bocian, szpak
Oraz każdy inny ptak.

 
 
 
 

Ptasie radio

Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima i wykonaj zadania z
kolejnych stron.
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Ptasie radio

 
Pierwszy - słowik

Zaczął tak:
„Halo! O, halo lo lo lo lo!

Tu tu tu tu tu tu tu
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo,
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu,
Pio pio pijo lo lo lo lo lo,
Plo plo plo plo plo halo!”

 
Na to wróbel zaterlikał:

„Cóż to znowu za muzyka?
Muszę zajrzeć do słownika,
By zrozumieć śpiew słowika.

Ćwir ćwir świrk!
Świr świr ćwirk!

Tu nie teatr
Ani cyrk!

Patrzcie go! Nastroszył piórka!
I wydziera się jak kurka!

Dość tych arii, dość tych liryk!
Ćwir ćwir czyrik,
Czyr czyr ćwirik!”

 
I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać,

Ćwierkać, czyrkać, czykczyrikać,
Że aż kogut na patyku

Zapiał gniewnie: „Kukuryku!”
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Ptasie radio

 
Jak usłyszy to kukułka,

Wrzaśnie: „A to co za spółka?
Kuku-ryku? Kuku-ryku?

Nie pozwalam, rozbójniku!
Bierz, co chcesz, bo ja nie skąpię,

Ale kuku nie ustąpię.
Ryku - choć do jutra skrzecz!

Ale kuku - moja rzecz!”
Zakukała: kuku! kuku!

Na to dzięcioł: stuku! puku!
Czajka woła: czyjaś ty, czyjaś?

Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś, to wyłaź!
Przepióreczka: chodź tu! Pójdź tu!
Masz co? daj mi! rzuć tu! rzuć tu!

 
I od razu wszystkie ptaki

W szczebiot, w świegot, w zgiełk – o taki:
„Daj tu! Rzuć tu! Co masz? Wiórek?
Piórko? Ziarnko? Korek? Sznurek?

Pójdź tu, rzuć tu! Ja ćwierć i ty ćwierć!
Lepię gniazdko, przylep to, przytwierdź!

Widzisz go! Nie dam ci! Moje! Czyje?
Gniazdko ci wiję, wiję, wiję!

Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się!”
I wszystkie ptaki zaczęły bić się.

Przyfrunęła ptasia policja
I tak się skończyła ta leśna audycja

 



Wypisz nazwy wszystkich ptaków występujących w wierszu. 
W kratkach zapisz ich ilość.
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Ptasie radio



Podziel nazwy ptaków na sylaby, litery i głos. Zapisz ich ilość w
odpowiednim miejsc w tabelce.
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Ptasie radio

Wyraz Sylaby Litery Głoski

słowik

sowa

sikorka

przepiórka

szczygieł

kogut

dzierlatka

czubatka

kaczka

kruk

jemiołuszka



Rozwiąż zadania. Zapisz działania oraz odpowiedź.

Na brzozie siedziało pięć wróbli, siedem jaskółek i osiem słowików. Ile
wszystkich ptaków siedziało na brzozie? 
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Ptasie radio

Nad stawem siedziało dwadzieścia osiem ptaków. Piętnaście z nich
wystraszyło się kota i odleciało. Ile ptaków zostało nad stawem?

Na płocie siedziało dwanaście wróbli, siedem jaskółek, trzy dudki i jeden
kos. Czternaście ptaków postanowiło polecieć na wycieczkę. Wróciło tylko
pięć. Ile teraz na płocie siedzi wszystkich ptaków?
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Ptasie radio

Rozpoznaj ptaki i podpisz zdjęcia lub wytnij i przyklej obok
podpisy. Znajdziesz je pod wszystkimi zdjęciami.
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Ptasie radio
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Ptasie radio

wróbel kos jaskółka kogut dzięcioł

kukułka sowa kruk sikorka kaczka

bocian
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Nazwij obrazek i podziel go na sylaby. 
Zaznacz odpowiedni prostokąt.
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