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Konkurs został ogłoszony w klasach drugich. Zespoły

klasowe miały wcześniej przygotować plakaty, piosenki o
wiośnie oraz marzanny.

1. Powitanie klas i przedstawicieli (po 4 uczestników).
Zaproszenie przedstawicieli do zajęcia miejsc przy
stolikach.

2. Przedstawienie jury w składzie:
przewodnicząca – siostra zakonna
rodzic jednego z uczniów
nauczyciel pracujący w świetlicy szkolnej

3. Zapoznanie z punktacją – od 1-3 punktów za każde
wykonane zadanie.

4. Zadania dla zespołów:
a) przedstawienie plakatów przez przedstawicieli klas
b) rozwiązywanie zagadek – wybieranie numerów, pod

którymi kryją się kolejne zagadki ( zagadki w
załączeniu)

c) przedstawienie marzanny przygotowanej przez klasę

– przedstawiciel każdej klasy prezentuje marzannę
d) losowanie pytań przez grupy 4 osobowe klas –

zespoły losują po jednym pytaniu w kolejności od
numeru 1-16 i wybierają prawidłowe odpowiedzi z
kilku podanych (pytania w załączeniu)

e) zaprezentowanie wcześniej przygotowanej piosenki
o wiośnie przez kolejne klasy



f) uzupełnianie tekstu odpowiednimi wyrazami lub
zdaniami (tekst w załączeniu)

5. Podsumowanie wyników konkursu – ogłoszenie
punktacji.

6. Wręczenie dyplomów i podziękowanie klasom za udział.
Zakończenie konkursu.
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PYTANIA

1. Które ptaki przylatują do nas na wiosnę?
( wróbel, bocian, sikorka, jaskółka, szpak)

2. Gdzie zakładają gniazda bociany?
- w zaroślach
- na dachach i kominach budynków
- na ziemi w trawie
- na słupach elektrycznych

3. Wyjaśnij, co oznacza przysłowie „W marcu jak w
garncu”.

4. Wyjaśnij, co oznacza przysłowie „Kwiecień plecień, bo
przeplata trochę zimy trochę lata”.

5. Podaj kalendarzową datę pierwszego dnia wiosny:
- 1 kwietnia
- 21 marca
- 30 marca

6. Wymień nazwy miesięcy, w których panuje wiosna:
( luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec)

7. Jaki jest ludowy zwyczaj pożegnania zimy?
8. Wymień oznaki nadchodzącej wiosny:

- ptaki budują gniazda
- bociany odlatują do ciepłych krajów
- zakwitają przebiśniegi, krokusy, leszczyna
- wszystkie drzewa są już po kwitnieniu

9. Które leśne dzieci są w paski?
(sarniątka, małe dziczki, małe liski)

10. Podaj nazwy zwierząt, które budzą się wiosną?
( niedźwiedź, lis, borsuk, dzik, jeż)



11. Co topi się wiosną?
( kra, smalec, lód, ołów,śnieg)

12. Wymień zasady zachowania się w parku:
- chodzimy wyznaczonymiścieżkami
- depczemy i zrywamy kwiaty wiosenne
- nie łamiemy gałęzi krzewów i młodych drzew
- straszymy ptaki
- zachowujemy się cicho, aby nie spłoszyć ptaków

13. Wymień kwiaty chronione:
(tulipan, sasanka, przebiśnieg, przylaszczka, konwalia)

14. Co obudziła wiosna?
- kwiaty
- owady
- płazy
- niektóre zwierzęta
- małpy
- krzewy
- drzewa

15. Co jest dla ptaków ważne w czasie wiosny?
- spanie
- budowanie gniazd
- wysiadywanie jaj
- wykluwanie się piskląt
- chodzenie po zielonej trawie

16. Który ptak ma czerwony i długi dziób oraz cienkie,
potężne i czerwone nogi?

( gawron, szpak, bocian, kormoran)
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ZAGADKI

1. Żabkę zje naśniadanie,
na jednej nodze stanie...
Witaj, panie ...............! ( bocianie)

2. Po łące chodzi rycerz srogi,
Ma długie czerwone nogi,
Ma czerwony dziób!
- Kumo – w wodę chlup! ( bocian)

3. On po lesie kuka, ona gniazda szuka.
Jak znajdzie, podrzuca jajo – niech je inni wygrzewają!

( kukułki)
4. Do jakich kotków w odwiedziny przylatują pszczoły?

( wierzbowych)
5. Mleczka nie piją, myszek nie jedzą

Te bure kotki ... na drzewie siedzą!
(wierzbowe kotki)

6. Krakanie – latanie – harmider szalony!
To swoją kolonię budują ...

(gawrony)
7. Wiosną w zieleń wplata

białych kwiatów kiście.
Jesienią ma korale,
a gubi liście. ( jarzębina)

8. Patrzcie, dzieci co za dziwy?!
Kto siekane je pokrzywy?
Niech odpowie, kto pamięta,
że to małe ...

(kaczęta)

Zagadki wykorzystałam z:



1) Maria Kownacka, Razem ze słonkiem 1,Przedwiośnie, s.
98, 99, 100.

2) Maria Kownacka, Razem ze słonkiem 2,Wiosna, s. 112.
3) Stefania Szuchowa, Hanna ZdzitowieckaOd wiosny do

wiosny
TEKST

Uzupełnij tekst wyrazami lub zdaniami.

Wkrótce wiosna, to już 21 ............................ .
Dni są dłuższe, słońce ............................................................. .
Zakwitają pierwsze kwiaty: ..............................., ......................,
.............................., ................................................ .
Przyleciały ptaki: bociany, ..............................., ........................,
............................., .................................................. . Wesoło
śpiewają i budują ................................. . Materiałem do
budowania gniazd jest: ................................................................
......................................................................................................
................................................................................................... .


