
 

Tydzień I – „Witaj Wiosno” 
 

 

Spis treści: 

1. Zagadka słowna „Wiosna”; 
2. Wiersz o tematyce wiosennej „Wiosna” – 

Propozycje do wiersza lub zagadki 
  można spróbować nauczyć się na pamięć; 
 można wykonać ilustrację;  

3. Opowiadanie „Suknia Pani Wiosny”; 
4. Zabawa matematyczna w oparciu o wiersz „ Kwiatki Kasi”; 
5. Gimnastyka buzi i języka; 
6. Karty pracy o tematyce wiosennej  
7. Praca plastyczna „Stemplowana łąka” 
8. Obserwacje przyrodnicze; 
9. Ciekawe linki 



 

Wiosna  - Zagadki 

Gdy nastaje po zimie, 
wtedy rosną kwiaty. 
Cieszą się z jej przybycia 
zwierzęta, ludzie i ptaki. 

 

 
WIERSZ „WIOSNA" 
Przyszła do nas pani wiosna, 
cała w sukni z kwiatów. 
Uśmiechnięta i radosna, 
wśród lecących ptaków. 
Powróciły z nią bociany, 
z dalekiej Afryki. 
Żaby w stawie się zbudziły, 
misie i jeżyki. 
W krzewach słychać śpiew skowronka, 
słonko mocniej grzeje. 
Na listeczku śpi biedronka, 
wiatr leciutko wieje. 
Witaj wiosno! Piękna pani. 
Cieszy nas twój powrót. 
Zieleń liści, świerszczy granie, 
kwiatów pełen ogród. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Suknia pani Wiosny  

Dwa jeże z niecierpliwością wyczekiwały nadejścia pani Wiosny. Wiedziały, że jest to piękna 
pani, która znana jest z tego, że jest bardzo elegancka. Znana jest z tego, że przychodzi z wizytą 
w bardzo pięknych sukniach. A czym nas zaskoczy tej wiosny? Jeże były tego bardzo ciekawe. 
- Ja myślę, że pani Wiosna w tym sezonie pojawi się w długiej żółtej sukni. W kolorze słońca 
będzie jej do twarzy. Może wówczas bardziej spodoba się słońcu i dzięki temu przyjdą ciepłe 
dni. 
- A ja myślę, że pani Wiosna przybędzie w sukni w kolorze zielonym. Będzie w niej wyglądać 
bardzo świeżo. Jak przejdzie się w niej po polach, to na pewno trawa będzie chętniej rosła. 
- Ładnie będzie wyglądać w suki błękitnej. Jak w niej nad rzeką stanie, wszelkie lody wnet się 
roztopią, a źródlana woda popłynie aż do morza. 
- Najładniej będzie wyglądać w sukni w kwiaty. Wokół niej będą latać motyle. Wówczas świat 
będzie bardziej kolorowy. 
Tak mijały kolejne dni, a wiosny nikt nie widział. Jeże zaczęły się zastanawiać, cóż takiego się 
stało z panią Wiosną? Dlaczego ich nie odwiedza? 
- Może pani Wiosna zniszczyła suknię w podróży i nie może się nam teraz pokazać? 
- A może pani Wiosna pobrudziła suknię błotem i musi ją wyczyścić zanim się nam w niej 
pokaże? 
Mijały kolejne dni, a jeże ciągle wiosny nigdzie nie widziały. Było to bardzo dziwne. Aby to 
wyjaśnić udały się do sowy, która ponoć wszystko wiedziała. 
- Sowo, powiedz nam, dlaczego pani Wiosna nie chce na odwiedzić? - zapytały jeże. 
- Jak to, przecież była u was wczoraj, przedwczoraj i przed- przedwczoraj. Jest u was od już od 
wielu dni – wyjaśniła sowa. 
- Jak to, my przecież jej nie widzieliśmy – dziwiły się jeże. 
- Może nie przyglądaliście się zbyt uważnie – wytknęła sowa. 
- Wyglądaliśmy wiosny codziennie. Na pewno jej nie było – upierały się jeże. 
- Ależ była – równie uparcie odpowiedziała sowa. 
- Jeśli tak, to w jakiej była sukni? – zapytały jeże, chcąc tym samym dowieść, że to one mają 
rację. 
- Suknia pani Wiosny jest w kolorze wiosny – wyjaśniła sowa dodając - gdy ogrzewa was w 
południe ciepłym słońcem ma suknie w kolorze żółtym, gdy spaceruje po łące, jej suknia jest 
zielona, gdy nad wodą stoi, suknia jest niebieska, a gdy na tle kwitnącego sadu się pojawia, to 
suknię ma koloru kwiatowego. 
- To dlatego pani Wiosny nie możemy zobaczyć – stwierdziły jeże. 
- Ależ przeciwnie, panią Wiosnę widać wszędzie. Jeśli dostrzeżecie ciepłe słońce, zieloną trawę, 
płynącą wodę w rzece, czy kwitnące kwiaty, bądźcie pewni, że za tym wszystkim stoi pani 
Wiosna. 
Jeże wracając od sowy uważnie się rozglądały. Tym razem bez trudu odnalazły panią Wiosnę. 

 

 

 

KWIATKI KASI 
 



Zabawa dydaktyczna w oparciu o wiersz. Wdrażanie do uważnego słuchania. Posługiwanie się 
nazwami liczebników porządkowych w zakresie 4. Ćwiczenie pamięci. 

Kasia Kwiatki raz wąchała 
A psik! (trzy wdechy nosem przed okrzykiem A psik!) 
A wąchając tak śpiewała: 

Tulipan to pierwszy kwiatek. 
Drugi kwiatek to jest bratek. 
Żonkil, to już trzeci kwiatek, 
A stokrotka- czwarty kwiatek. 

Hokus pokus! Policz sam! 
Ile kwiatków razem mam? 

 

Zadania do wiersza: 

 Ile kwiatków ma Kasia? 
Jaki kwiatek był pierwszy, drugi, trzeci .....? wytnij obrazki i ułóż. 

 Którego kwiatka nie ma?  - dziecko odwraca się tyłem,  chowamy jeden kwiatek, a 
dziecko odgaduje, którego kwiatka nie ma i odgaduje jego nazwę. 

 

 

  



 

 

 

 

 

„Wiosna” – gimnastyka buzi i języka. Dorosły czyta tekst, pokazując odpowiednie ruchy – 
dzieci naśladują. 

Nadeszła wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (dzieci naśladują głosy ptaków).  

Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny.  

Jechał na koniu (kląskają, uderzając szerokim językiem o podniebienie).  

Na łące zobaczył bociany (wymawiają kle, kle).  

Zatrzymał się na leśnej polanie (wymawiają prr).  

Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizują wargi ruchem okrężnym).  

Świeciło słońce, wiał delikatny wiatr (wykonują krótki wdech nosem, chwilę zatrzymują
 powietrze – bezdech – i długo wypuszczają ustami).  

Było ciepło i przyjemnie (uśmiechają się rozchylając wargi).  

Na skraju polany zakwitły wiosenne kwiaty zawile i sasanki. Pachniało wiosną (dzieci
 oddychają głęboko, wdychając powietrze nosem, wydychając ustami) 
języczek pochylił się i powąchał kwiaty (wdychając powietrze nosem, wydychając
 ustami) i kichnął (kichają, wymawiając apsik).  



W tym momencie zauważył przeciskającego się przez zarośla zaspanego jeża (ziewają;
 przeciskają język między złączonymi zębami).  

Zrobiło się późno. Języczek wsiadł na konia i pogalopował do domu („kląskają”,
 uderzając „szerokim” językiem o podniebienie). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 



Obserwacje przyrodnicze: 

 Wyjrzyj przez okno i określ jaka jest pogoda, określ jakie występują 
zjawiska atmosferyczne; 

 Poproś rodzica, aby odczytał jaka jest temperatura na dworze – określ jak 
możemy się ubrać gdybyśmy chcieli wyjść na spacer; 

 Popatrz w niebo, może zauważysz ptaki które wracają z ciepłych krajów; 
 Wyjrzyj przez okno, może widzisz pierwsze wiosenne kwiaty, jak się 

nazywają; 
 Jeśli przez Twoje okno nie widać kwiatków, pomyśl jakie znasz wiosenne 

kwiaty;  
 A może byłeś z rodzicami na spacerze, co zaobserwowałeś? 
 Jakie jeszcze znasz oznaki wiosenne? 

 

 



Praca plastyczna „Stemplowana łąka” 

Białą kartkę papieru składamy w kulę, moczymy ją w zielonej farbie a następnie odbijamy na 
niebieskiej kartce. Czekamy chwilę, że wyschnie. Na tak przygotowanej kartce stemplujemy 
patyczkami kwiaty mocząc je w farbie i odbijając. Im więcej kwiatów tym ładniejsza łąka. W 
ten sam sposób stemplujemy kilka motyli. 

Materiały: 

 błękitny karton  
 biała kartka - do zgniecenia  
 farby  
 patyczki kosmetyczne 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawe linki: 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/361-stemplowana-laka 

https://www.youtube.com/watch?v=J3WqxZfgxvw&app=desktop 

 

 


