
 
 
 

Za co kochamy wiosnę? 

� Dni są coraz dłuższe. 

� Jest ciepło. 

� Przyroda budzi się do życia.  

� Ptaki wracają z ciepłych krajów.  
 

WIOSENNE CIEKAWOSTKI 
• Wiosenne zwyczaje związane są one z pożegnaniem zimy i powitaniem 

wiosny. Wszyscy znamy obrzęd topienia Marzanny, czyli słomianej kukły 

symbolizującej zimę. Dawniej znany był też Gaik, kiedy to dziewczęta 
spacerowały trzymając iglaste gałązki. Zadaniem Gaiku było obudzenie 

wiosny. 

• Wiosną obchodzimy: 

22 marca - Dzień Wody, 1 kwietnia  - Dzień Ptaków, 22 kwietnia – Dzień Ziemi, 

5 maja – Dzień Leśników 

• Pierwszy dzień wiosny to chyba najszczęśliwszy dzień dla każdego ucznia, bo 

wówczas przypada Dzień Wagarowicza. 
 

 

WIOSENNE WIERSZOWANIE 
 
„Znaki wiosny” 
Dmuchnął ciepły wiatr od łąki, 

już na gruszy pierwsze pąki! 

Na jabłonce skrzeczy kawka: tam pod płotem wzeszła trawka! 

A na grządce, czy nie słyszysz? Żółte kiełki – to irysy! 

– Słyszę – wróbel jej odwrzaśnie – pierwszy fiołek zakwitł właśnie! 

Strzyżyk z gniazda się wychyla! Ja widziałem już motyla! 

Wszędzie szczebiot, szum wesoły. 

W ulu się zbudziły pszczoły. 

Jaki ruch i gwar w ogródku! 

Witaj, wiosno, żegnaj smutku! 

Mieczysława Buczkówna 

WIOSENNE KRZYŻÓWKI 
1. Wpisz do krzyżówki nazwy wiosennych kwiatów podane w ramce. 
 

 

 

2. Rozwiąż krzyżówkę, odgadując nazwy przedmiotów. 

 



WIOSENNE ZAGADKI (rozwiązania znajdziesz przedostatniej stronie) 

1. Mówią – że w nim jak w garncu nieustanna zmiana. 

Słońce grzeje w południe, mrozek szczypie z rana, 

a do tego jeszcze 

przelatują deszcze!  

 

2. Po marcu przyjeżdża w kwiecistej karecie. 

Przed majem odjeżdża. Kto taki? Czy wiecie?  

 

3. Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa.  

I co roku tym się chlubi, że zielenią świat okrywa. 

 

4. Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo „pan” w nazwie ukrywa?  

 

5. Są żółte jak kaczuszki. Myślicie, że mają nóżki. 

Nie, wcześnie, chłodną wiosną na mokrej łące rosną.  

 

6. Przysiadły na topoli, stare gniazdo poznały 

Dzieciom na powitanie o wiośnie klekotały. 

 

7. Wiosną na drzewie się zieleni, 

ale opada na jesieni.  

 

8. Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, 

a tylko kukułka o tym nie pamięta? 

 

9. Jakie drzewa rosną najwcześniejszą wiosną? 

I kto je zapyli bez pszczół i motyli? 

WIOSENNE WIERSZOWANIE 
 
 „Pierwszy motylek” 

Pierwszy motylek wzleciał nad łąką,  

w locie radośnie witał się ze słonkiem. 

W górze zabłądził w chmurkę i mgiełkę,  

sfrunął trzepocząc białym skrzydełkiem.  

A gdy już dosyć miał tej gonitwy 

pytał się kwiatków, kiedy rozkwitły? 

Pytał się dzieci, kiedy podrosły? 

Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny. 

Władysław Broniewski 

 
„O wiośnie”  

Pochyla się sosna ku sośnie i szumi … A o czym? O wiośnie. 

Że wiosna wędruje po dróżkach i czasy wyczynia jak wróżka. 

Gdy wiosna uśmiechem zabłyśnie, to z ziemi wyrasta przebiśnieg. 

Gdzie stanie, w tym miejscu za chwilę pojawia się śliczny zawilec. 

Gdy wita się z wiosną leszczyna to wiosna jej kotki przypina. 

Stanęła dziś wiosna nad klonem i klon ma już pączki zielone. 

A dąb się ogromnie złości i też zielenieje… z zazdrości. 

Barbara Lewandowska 

 

„Witaj wiosenko” 

Czym powitać cię Wiosenko, 

gdy zielona wracasz znów. 

Chyba tańcem i piosenką, 

bo to milsze jest od słów. 

Naradzimy się z ptaszkami, 

bo z nich każdy śpiewać rad. 

Zaśpiewają razem z nami, 

gdy wiosenny zagra wiatr . 

Natalia Kuczyńska 



 

POKOLORUJ OBRAZEK  
 

 

POKOLORUJ OBRAZEK.  
Kolory tęczy widzisz w ramce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



POKOLORUJ WIOSENNY BUKIET. 

Użyj kolorów według legendy poniżej 

 

 

 

WYKONUJ OBLICZENIA I KOLORUJ OBRAZEK. 

Użyj kolorów według legendy. 

 

 

 

 

 

ROZWIĄZANIA ZAGADEK 
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