,,Wiosna i moda”
1 .Zagadki o porach roku.
Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię. Kroczy w kwiatów pąkach
i promieniach słońca.
(wiosna)
O tej porze roku są najdłuższe dni, a słońce z wysoka grzeje nas i lśni.
(lato)
Przynoszę deszcze, szarugi, dzień krótki, a wieczór długi. Perkoza wysyłam
za morza i jeża usypiam w norze.
Jaka to pora roku, kiedy biało jest wokół?

(jesień)
(zima)

2.Jak się ubierać wiosną?

Na wiosenną pogodę (i na niepogody także) najlepsza jest
metoda „na cebulkę”.
Znacznie lepiej jest zastosować kilka warstw cieńszych ubrań niż jedną,
bardzo grubą. Jeśli pogoda jest zmienna (a tak często bywa w marcu,
kwietniu, wrześniu i październiku), to zamiast nakładać na podkoszulek
bardzo gruby sweter, lepiej założyć na niego jakieś dwie warstwy, np.
bluzeczkę z długim rękawem czy koszulę oraz bluzę lżejszą od bardzo
grubego swetra. Wówczas będziemy mogli zdjąć jedną z warstw, gdy
zrobi się faktycznie ciepło i ponownie założyć, gdy będzie chłodniej.

Warto też zwrócić uwagę na grubość płaszcza lub kurtki i
dopasować ją do temperatury.
Czasem lepiej jest włożyć lżejszy płaszczyk lub kurtkę i dwie, trzy
dodatkowe warstwy niż gruby płaszcz czy kurtka, pod którą będzie
tylko jedno grube ubranie.

3.Przeczytajcie wiersz „Wiosna i moda”
Bożena Głodkowska "Wiosna i moda"
Pod koniec zimy wiosna
Wyjęła żurnali stosik.
-W co mam się ubrać? – dumała
-Co w tym sezonie się nosi?
Założyć sukienkę w kropki?
A może golf? No i spodnie?
Co wybrać, by być na czasie
i nie wyglądać niemodnie?
Torebkę wziąć czy koszyczek?
Na szyję apaszkę cienką,
na głowę – kapelusz z piórkiem
czy lepiej beret z antenką?
(W tym czasie... - Gdzież ta wiosna?
- pytali wszyscy wokół.
- Zaspała? Zapomniała?
Nie bedzie jej w tym roku?)
I przyszła w zielonych rajstopach,
w powiewnej złocistej sukience
i miała wianek z pierwiosnków,
a w ręce trzymała kaczeńce.
Pachniała jak sklep z perfumamiwszak była calutka w kwiatkach,
sypała płatkami jak deszczemi tak już została do lata.

POLICZ ILE PARASOLEK JEST NA ILUSRACJI?

4.Zaprojektuj parasolkę na ochronę przed wiosennym deszczem .

5.Zaprojektuj kalosze na wiosenne kałuże.

