
HURA! MAMY NOWĄ PORĘ ROKU! WIOSNĘ! CZY 

CZUJECIE JUŻ JEJ ZAPACH? 

  

W jaki sposób przybywa do nas wiosna? Czy przyjeżdża saniami, płynie łódką czy też 

pieszo? A może jednak tramwajem, jak myślicie? 

Przed nami piękny wiersz Jana Brzechwy. 

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: – Przyjedzie pewno furą. 

Jeż się najeżył srodze: – Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym, przyleci samolotem. 

– Skąd znowu – rzekła sroka – ja z niej nie spuszczam oka 

i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju. 

– Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem! 

– A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem. 

– Nieprawda, bo w karecie! 

– W karecie? – Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką! 

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną 

i szumią – Witaj wiosno! 



 

 

ZADANIA DLA DZIECI. 

1. Wymień środki lokomocji występujące w wierszu. 

2. Małe pogaduchy” – rozwijanie rozpoczętej myśli: 

• Wiosna sprawia, że….. 

• Wiosenna pogoda jest….. 

• Spacerując wiosną można zobaczyć……. 

3.  „Prawda czy fałsz?” 

Rodzic mówi zdania o tematyce wiosennej, a dzieci określają ich logiczność: 

 prawda – podnoszą rękę do góry, fałsz – kładą obie ręce na kolanach. 

- Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle. 

- Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki. 

- Wiosną na łące dzieci lepią bałwana. 

- Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie. 

- A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra. 

- Teraz jest pora roku, którą nazywamy Jesień 

- Teraz jest pora roku, którą nazywamy Zima 

- Teraz jest pora roku, którą nazywamy Wiosna 

- Miesiąc, który mamy teraz, to: luty, marzec, listopad, kwiecień 

- Zwiastunami wiosny są: śnieg, spadające liście, powracające jaskółki, krokusy,    mróz, 

owoce na drzewach, stokrotki, bociany, grzyby w lesie 



Pełna wiosny krzyżówka i kolorowanka w jednym! Świetna rozrywka dla dzieci, które 

uczą się pisać. Wypełnij pola i pokoloruj. Zaproś wiosnę do swojego ogródka.

 



Pani Wiosna – kolorowanka dla dzieci. Idzie Pani Wiosna, rozsiewa wokół słoneczne 

promienie i piękne kolorowe kwiaty. Czy czujesz ten cudowny zapach? 

 


