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Co nas czeka wiosną?
• Słońce znacznie później zachodzi, a oznacza to, że dłużej będzie widno, czyli dni będą coraz dłuższe.
• Już jutro, 8 marca – Dzień Kobiet i z tej okazji wszystkim osobom płci pięknej składamy NAJSER-

DECZNIEJSZE ŻYCZENIA: 
dużo radości,

wiecznej młodości,
urody przez wieki i
kwiatów kosz wielki!

• Za moment pojawią się przebiśniegi, czyli kwiatki, które jako pierwsze przebijają się przez zmar-
zniętą ziemię i zakwitają! Przebiśniegi mają kształt dzwoneczków i w przyrodzie to one zaczynają 
cichutko nam dzwonić, że już zbliża się w i o s n a. Są białego koloru jak śnieg i niebieskiego, jak niebo.

• Na drzewach pojawiają się pączki, a tuż potem małe, zielone listki.
• Budzą się susły, jeże, nietoperze, świstaki, niedźwiedzie i inne zwierzęta, które późną jesienią za-

padły w zimowy sen. 
• Z ciepłych krajów powrócą wszystkie ptaki, które odleciały przed rozpoczęciem jesiennych słot i 

zimą: jaskółki, bociany, szpaki i kukułki. 

Raz do roku jest taki dzień,
który przemija jak sen.
Wszystkie Panie i Matki

w dniu tym dostają pachnące kwiatki, 
życzenia tylko najlepszych wrażeń
i spełnienia wszystkich marzeń! 

Życzę Ci Pani moja, 

byś była wiecznie zdrowa,

byś miała więcej czasu,

no i gotowała tylko od cza
su do czasu,

byś była wiecznie w pełni sił,

tego Ci życzą: 
mąż i syn.
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8 marca – Dzień Kobiet 
To święto obchodzone corocznie 8 marca jest wyrazem szacunku dla ofiar walki o rów-

nouprawnienie kobiet.
Święto to zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracow-

nic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wy-
borczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące kobie-
ty w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu, ale nagle wybuchł 
pożar i zginęło 129 strajkujących pracownic.

W dniu 8 marca 1910 roku na zjeździe w Kopenhadze z inicjatywy Klary Zetkin usta-
nowiono święto wszystkich kobiet. Po raz pierwszy święto to obchodzono 8 marca 1911 roku. 
Zwyczajowo, w tym dniu mężczyźni wręczają kobietom upominki. W niektórych państwach, w których 
obchodzone jest to święto, obywają się manifestacje feministek domagających się zrównania statusu ko-
biet i mężczyzn w społeczeństwie, a w szczególności w miejscu pracy. W Republice Federalnej Niemiec 
od 1986 roku utarł się zwyczaj wręczania w tym dniu kobietom róż. 

Kwiatki dla mamy, siostry i koleżanek 

B ędą potrzebne : 

• kolorowy papier, 

• kolorowa bibuła,

• nożyczki, klej, ołówek, 

• drobne koraliki (niekoniecznie). 

 Wykonanie:
* Złóżcie kawałek papieru na pół i wytnijcie dwa takiej samej wielkości kółka. Aby było łatwiej, odrysujcie brzeg kieliszka. * Z kolorowego papieru bądź bibuły wytnijcie prostokąt, a następnie potnijcie go w paseczki o dowolnej grubości.* Sklejajcie ze sobą końce pasków tak, żeby powstał kształt łezki.

* Przyklejcie płatki kwiatka do kółka.* Z zielonego papieru wytnijcie kolejny pasek – łodygę i przyklejcie ją do kółka tak, jak płatki.* Na koniec posmarujcie klejem wolne kółeczko i przyklej-cie je do tego z płatkami. 
* Jeśli macie ochotę dodatkowo ozdobić kwiaty - przyklejcie do ich środeczków kilka drobnych koralików.

Znajdźcie dwa takie same kwiatki


