
Fragment wierszy Teresy Kokoszka pt.: „Zimowy pejzaż.” i

 Bożeny Formy pt.: ”Zima”

Ubrał się w strojne szaty grudzień,
rozciągnął nad ziemią biały koc.
Okręcił w zawieruchę krótki dzień,
granatowym płaszczem okrył długą noc.

Oryginalne białe palto założyła zima,
kołnierz puchowy, szal jak pierze.
Głowę jej woalka śnieżna okrywa,
podoba mi się bardzo - mówię szczerze.

Zamknęła zima wrota sąsiadce jesieni,
teraz ona będzie hulać po świecie.
Każdy wieczór - w bajeczny czar zamieni,
To są niezapomniane uroki zimy przecie.

„Zima” Bożeny Formy:

Lecą z nieba płatki śniegu, 
świat się cały bieli wkoło. 
Zabierz narty oraz sanki 
na dół z górki mknij wesoło. 

W słońcu skrzą się śnieżne gwiazdki, 
zostań z nami pani zimo. 
Drzewa mają białe czapy, 
wśród nich zjeżdżać będzie miło. 

Mróz siarczysty uszy ściska, 
nosy wszystkich są czerwone. 
Zimo ! Śniegu sypnij więcej, 
dzieci będą zachwycone. 

Wykonaniaj pracę plastyczną na podstawie wierszy. Wykorzystaj kolorystykę 
zimowego krajobrazu. Możesz korzystać z różnych technik plastycznych i 
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