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*********************************************************************************************************

- Dla kogo świeci słonko
na wysokim niebie?

-Jak to dla kogo świeci?
Świeci właśnie dla ciebie!
Dla ciebie się uśmiecha
Promiennie i słonecznie.

Dla ciebie jest radosne
I zawsze bardzo grzeczne.

I ty się też uśmiechaj
Radośnie i pogodnie,

Bo uśmiechnięte dzieci
Do słonka są podobne.

*********************************************************************************************************

 
Na betonie rysujemy kredą duży prostokąt, 
który dzielimy jedną linią wzdłuż i trzema w 
poprzek prostokąta. Następnie w pola wpisuje-
my różne kategorie, np. miasta, tytuły bajek, itp. 
Uczestnicy zabawy ustawiają się w kolejce jed-
no za drugim i po kolei muszą przejść przez całą 
tabelkę, skacząc po kolei na każde pole i wy-
mieniając, np. w pierwszej rundzie różne gatunki 
kwiatów, na każdym polu inny kwiat, w drugiej – miasta, 
potem – owoce, warzywa, zwierzęta, imiona męskie, żeńskie i ptaki. Jeśli ktoś będzie się 
długo zastanawiał, to wszyscy liczą powoli do pięciu, jeśli do tego czasu nie wymyśli nazwy 
do danej kategorii, w następnej rundzie powtarza tę kolejkę. 

Wygrywa ten, komu najszybciej uda się przejść całą 
tabelkę.

 
   

Podwórkowe gry i zabawy

Dla  kogo świeci słonko?

Przykład:
Kwiaty  —  Ptaki
Miasta  —  Imiona żeńskie
Owoce  —  Imiona męskie
Warzywa  —   Zwierzęta

Wesołej zabawy!
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Ile czasu trwa wiosna?
Kalendarzowo wiosna zaczyna się 21 marca, a kończy 22 czerwca – trwa 93 dni. 

Wiosna astronomiczna natomiast zaczęła się już 20 marca o godzinie 16:33.
Czy wszędzie jest wiosna?
Nie wszędzie. Tę porę roku można obserwować tylko w klimacie umiarkowa-

nym. Na półkuli południowej wiosna zaczyna się we wrześniu. W innych strefach 
klimatycznych możemy obserwować tylko dwie pory roku, na przykład: lato i zimę, 
porę suchą i porę deszczową. 

Dlaczego jest wiosna?
Występowanie pór roku ma związek z nachyleniem osi Ziemi do płaszczyzny obrotu wokół Słońca. W miesią-

cach ciepłych północna część naszej planety jest nachylona w stronę słońca, natomiast w miesiącach zimnych 
jest odchylona. W czasie całorocznej wędrówki to nachylenie się zmienia. Kiedy oś Ziemi jest ustawiona prosto-
padle do osi obrotu, obserwujemy równonoc (wiosenną lub jesienną). Wiosna zaczyna się właśnie w czasie rów-
nonocy i od tego czasu Ziemia coraz bardziej nachyla się w stronę Słońca.

Co można jeść wiosną?
Wiosna to czas, w którym pojawiają się nowalijki — pierwsze warzywa. Zaliczamy do nich rzodkiewki, sałatę, 

botwinkę, z czasem także ogórki, pomidory, szczypior, koperek i kapustę. Dawniej, gdy nie było łatwego dostępu 
do różnorodnych warzyw przez cały rok, nowalijki były pierwszymi świeżymi warzywami po zimie, pełniły funk-
cję swoistej bomby witaminowej, uzupełniały braki, jakie mogły powstać w minionych tygodniach.

 Żółte, fioletowe i białe kwiatki – to oczywiście krokusy. Piękne i efektowne kwiaty, które są niezwykle miłym 
dla oka zwiastunem wiosny. Można je obserwować nie tylko w mieście, ale również na łąkach górskich w Tatrach, 
Alpach i Pirenejach. Najsłynniejsze rodzime łąki krokusowe możecie zobaczyć na żywo w Dolinie Chochołow-
skiej lub na Kalatówkach (Tatry, Podhale). Warto je posadzić u siebie, bo pojawiają się wcześniej niż nowa trawa 
— dzięki temu piękne barwy wkradają się do naszego codziennego krajobrazu, zanim cała przyroda wybuchnie 
życiem i kolorami.

 Jakie jeszcze inne kwiatki pojawiają się wiosną?
Z najbardziej znanych wymienić można żonkile, hiacynty i oczywiście tulipany. W lasach wkrótce pojawią się 

dywany białych kwiatuszków – zawilców gajowych, z czasem także fioletowych przylaszczek. Ale oznak wiosny 
jest dużo więcej. Jeżeli chcecie zadbać o to, by na wiosnę dookoła Was było kolorowo, trzeba to zrobić w okresie 
jesiennym – wtedy sadzi się właśnie cebulki różnych kwiatów.

CIEKAWOSTKI O WIOŚNIE

ZNAJDŹCIE DROGĘ DO WIOSNY


