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Właśnie w związku ze zbliŜającymi się świętami, my uczniowie
Klas I-III z wychowawcami przygotowujemy dla rodziców spotkania pt. „ Wielkanocne obyczaje”. W „ klasowej” rodzinie będziemy dzielić się jajkiem, smakować babkę wielkanocną, a moŜe
co niektóre osoby zaskoczy śmigus- dyngus?!. Kto wie?
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Oczywiście przygotowaliśmy piękne, wielkanocne wiersze, piosenki opowiadające o tradycjach i zwyczajach związanych z tymi
świętami.,
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1.
21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. W tym
dniu wszyscy Ŝegnają zimę pod postacią brzydkiej Marzanny, a witają nową porę rok- wiosnę.
Zwiastunami nadchodzącego ciepła i słońca są kwiaty
ukryte w zagadkach.
2.
Oprócz kwiatów nadejście wiosny zapowiadają ptaki.
RozwiąŜ zagadki, a dowiesz się, które to są:
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Wzbija się w niebo
śpiewak malutki
Z góry przesyła
wiosenne nutki
A kaŜda nutka
dźwięczy jak dzwonek.
To ................
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Gniazdka z błota lepią
pod dachu okapem.
Przylatują z wiosną,
by uciec wraz z latem
To ....................

Wrócił zza morza,
chodzi w błocie,
w czerwonych butach
biały pan ..........
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