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Wiosna to niezwykła pora roku. Podczas niej przyroda zaczyna żyć na nowo. Trawa staje 

się zielona i pachnąca. Ziemia także zmienia swój zapach. Na łąkach oraz polanach kwitną 

pierwsze kwiaty. Stopniowo pojawiają się białe przebiśniegi, fioletowe przylaszczki czy 

jeszcze zielone, kiełkujące kwiaty. To dzięki nim wiosna to czas kolorów. 

Drzewa pokrywają się zielonymi listkami. Widać pierwsze pączki, a także szare bazie, 

nazywane też kotkami. Nowe, młode listki mają także świeży zapach, który wyczuwalny jest 

tylko wiosną. 

Pojawiają się także pierwsze zwierzęta. Jasnoniebieskie niebo pełne jest ptaków 

wracających do domu po srogiej zimie. Wśród białych chmur znaleźć można wiele bocianów. 

Biało - czarne ptaki z czerwonymi nogami są zwiastunem nadejścia wiosny. Ziemie pełne są 

dżdżownic, ale i pracowite mrówki stają się widoczne. Słychać pierwszy brzęk much, a wraz 

z pierwszymi, oświetlającymi ziemię promieniami słońca, pojawiają się i pracowite pszczoły, 

jak i znane ze swojej złości osy. Koty leniwie wygrzewają się na słońcu, a i wśród 

okolicznych psów widać pewne poruszenie. Choć często zdarzają się deszcze, słoneczny 

krajobraz staje się normą. Z dnia na dzień widoczne jest coraz więcej roślin, które zdają się 

wzrastać każdej nocy. 

 

 

 



Czy widzieliście już pierwsze bociany, które przyleciały do Polski?  

 

 

 

Gdybyście chcieli zajrzeć do bocianich gniazd i sprawdzić, czy już są w nich bociany i co 

porabiają polecamy stronę: http://www.bocianyonline.pl/kamery.html  

 

 

 Praca plastyczna              

Zróbcie własnego bociana z talerzyka i z rolki  papieru toaletowego. Obejrzyjcie krótki 

film  a zobaczycie jakie to proste.  

https://www.youtube.com/watch?v=Nbd6YT7aFos 

Papierowy talerzyk przecinamy na pół. Z białej kartki papieru wycinamy szyję razem z 

głową, malujemy dziób na czerwono, oko i czarne skrzydło. Na rolce po papierze toaletowym 

malujemy czerwony pasek. Głowę bociana przyklejamy do tułowia. W rolce wykonujemy 

dwa nacięcia, w których umieszczamy talerzyk. Bocian gotowy. 

Materiały: 

 małe talerzyki papierowe 

 rolki po papierze toaletowym 

 blok techniczny 

 farby 

 nożyczki 

 zszywacz 

 klej 

 



Wiosenne zagadki 
 

Nim się przystroją góry zielenią, 

Liliową barwą hale się mienią. 

Czary nie czary? Na białym śniegu 

Liliowe kwiaty stoją w szeregu.  

 

Jeszcze śpi wszystko, co żyje, 

Jeszcze nic nie rośnie, 

A on śmiało śnieg przebije – 

Powie nam o wiośnie!  

 

Kiedy rośnie to się zieleni, 

Kiedy leci złotem się mieni.  

 

Mleczka nie piją, myszek nie jedzą, 

Te bure kotki, co na drzewie siedzą.  
 

Po łące chodzi rycerz srogi, 

Ma długie czerwone nogi i czerwony dziób. 

Żabki w wodę chlup!  

 

Ma biały brzuszek, granatowy fraczek, 

Powraca z wiosną, wkrótce ją zobaczysz. (jaskółka) 

 

Przeleciał szary ptaszek nad polem  

Zaśpiewał jak dzwonek, 

Znają go dobrze dzieci to jest ...                                                                                                                       

(krokusy, przebiśnieg,  liść, bazie, bocian,  jaskółka, skowronek) 

 

 

 

 

 

 



Wiosenne  ciekawostki               

     Mało znane informacje o wiośnie  

 

20 marca to pierwszy dzień wiosny. Dla wielu z nas przejście z  zimy na wiosnę to bardzo potrzebna 

przerwa od chłodnych, śnieżnych dni. Dla innych wiosna to czas wielkich zmian i nowych początków. 

Powszechnie myślimy o marcu, kwietniu i maju jako miesiącach wiosennych, ale 

astronomicznie wiosna oficjalnie zaczyna się na równonocy wiosennej. 

Dzieci rosną szybciej wiosną 

Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000, migruje wiosną, wracając do domu po wylocie 

na zimę. 

Pierwszym kwiatem kwitnącym wiosną jest często mniszek. Kwiat ten pochodzi z Azji                                        

i może być stosowany jako żywność i lekarstwo. 

Wiosna jest jedną z czterech pór roku na Ziemi. Podobnie jak pozostałe trzy pory roku, 

wiosna jest spowodowana przechyleniem osi Ziemi. 

Najstarsze znane użycie terminu „wiosenne porządki” miało miejsce w 1857 roku. 

Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI wieku. 

Pierwszymi wiosennymi kwiatami są zazwyczaj żonkile, mniszki, lilie, tulipany i irys. 

Wiosną jest więcej światła dziennego, ponieważ oś Ziemi przechyla się w kierunku słońca o 

tej porze roku. 

Pierwszego dnia wiosny wschód i zachód słońca są oddalone od siebie o około 12 godzin na 

całym świecie. 

Benjamin Franklin jako pierwszy zaproponował zmianę czasu w 1784 roku. Został on w pełni 

wdrożony dopiero pod koniec II wojny światowej. 

Równonoc wiosenna ma zwykle miejsce 20 marca, a trwa dokładnie 12 godzin w ciągu dnia i 

12 godzin w nocy. 



Gorączka wiosenna jest prawdziwa. Wiosną, kiedy temperatura wzrasta, naczynia krwionośne 

rozszerzają się, a niektórzy ludzie mają wtedy większą energię. 

Jeśli staniesz na równiku w pierwszy dzień wiosny, zobaczysz, że słońce przechodzi 

bezpośrednio nad głową. Dzieje się tak tylko dwa razy w roku – pierwszy dzień wiosny i 

pierwszy dzień jesieni. 

Małe ptaki uczą się śpiewać wiosną. Choć rodzą się z umiejętnością śpiewania, muszą 

nauczyć się specyficznych piosenek swojego gatunku. Często uczą się swoich piosenek                     

w ciągu dwóch miesięcy od narodzin. 

To wszystko są doskonałe powody, dla których wszyscy powinniśmy poświęcić czas i cieszyć się tą 

porą roku. Nie ma nic lepszego być świadkiem na własne oczy, że po trudnym, zimnym i ciemnym 

okresie zawsze możemy liczyć na ponowne zobaczenie piękna i światła. Na tym właśnie polega 

wiosna. 

 

Piosenki o wiośnie – zaśpiewajcie razem z nami 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=gmhR8EJ3tDM 

https://www.youtube.com/watch?v=l4OcX981Sww 

                    

 

 

Krzyżówka online - WIOSNA 

https://www.superkid.pl/krzyzowka-online-wiosna-1 

 



           Wiosenna krzyżówka 

1. Kwiat z Holandii.  

2. Wraca z ciepłych krajów po zimie.  

3. Kotki na wierzbie.  
4. Fioletowy zwiastun wiosny.  

5. Budzi się z zimowego snu.  

6. Wyrastają z pączków na drzewach.  

7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka.  

8. Wielkanocne kolorowe jajka.  

9. Topimy ja 21 marca.  

10. Pierwszy wiosenny miesiąc.  

11. Żółty motylek.  

 

     

 

 

     

Jakie hasło tworzą literki w żółtej kolumnie?  

Czy wiesz co oznacza ten wyraz?  

       

             



KOLOROWANKI 

Online: 

https://www.kolorowankionline.net/idzie-wiosna  

https://www.kolorowankionline.net/pierwsze-wiosenne-kwiaty  

do druku: 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/natura/wiosna  

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/wiosna/  

https://drukowanka.pl/kolorowanki-pory-roku/wiosna/  

http://kolorowankidodruku.pl/szukaj/tag/wiosna/  

 

puzzle online: 

https://www.grypuzzle.pl/puzzle-wiosna-puzzle.html  


