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Wiosna dwóch romantyków 

Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem, 
Jakieś oczekiwanie tęskne i radosne…
Bo już bocian przyleciał do rodzimej sosny 
I rozpiął skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny; …
I stada dzikich gęsi szumią ponad lasem, 
I znużone na popas spadają z hałasem, 
A w głębi ciemnej nieba wciąż jęczą żurawie. 
Słysząc to nocni stróże pytają w obawie, 
Skąd w królestwie skrzydlatym tyle zamieszania, 
Jaka burza te ptaki tak wcześnie wygania…
Wszyscy na północ: rzekłbyś, iż wonczas z wyraju 
Za ptactwem i lud ruszył do naszego kraju, 
Pędzony niepojętą, instynktowną mocą. 
Konie, ludzie, armaty, orły dniem i nocą.

6. Pieśń projektu edukacyjnego Nasza Epopeja  - Wiosna dwóch romantyków.

Nauczyciele biorący udział w projekcie edukacyjnym Nasza Epopeja otrzymują od organizatorów plik muzyczny  
z nagraniem utworu do wykorzystania podczas kolejnych zajęć. 
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Uczestnicząc w projekcie, wyrażamy szacunek do naszego wieszcza, uczymy się języka od mistrza.  

Uczestnicząc w projekcie spełniamy marzenie Adama Mickiewicza. 

„ O gdybym kiedyś dożył tej pociechy 
     Żeby te książki zbłądziły pod strzechy; 

Żeby też wzięły wieśniaczki do ręki,                                                                                                      
Te księgi proste, jak ich piosenki.” 

         
Uczestnicząc w projekcie, uczymy się pracować metodami aktywizującymi niezbędnymi w naturalnym rozwoju 
dziecka. 
Pracujemy z dziećmi, uczniami dla ich radości i spełnienia oczekiwań poznawczych.  

Podczas realizacji zabawy, zajęcia, lekcji pamiętamy o najważniejszych procesach, w których dzieci i uczniowie 
powinni uczestniczyć: zaskoczenie, radosne zdziwienie, wyobrażanie, nadawanie znaczeń, eksperymentowanie, 
badanie, przekształcanie i przetwarzanie informacji, tworzenie informacji nowej, odkrycie, rozmowa, dyskusja, 
aktywna prezentacja, wykorzystanie umiejętności i wiedzy w nowych sytuacjach.   
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Zapraszamy na stronę www.pracownia.origami.org.pl
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