
,, Wiosna, Wiosna, ach to ty”

  przygotowała mgr Mariola Koziołkiewicz

1. Jakie zmiany dokonują się wiosną wśród roślin i zwierząt.

Wiosną robi się ciepło i korony drzew pokrywają się nowymi liśćmi. 
Ptaki wiją gniazda, a w zagrodzie wiele zwierząt ma małe.
Wiosną wypatruj drzew owocowych pokrytych kwiatami, a w trawie 
pierwszych kiełkujących kwiatów.

   Zadanie: Pokoloruj ilustracje nr 1 

2. Czytanie wierszyków i przysłów o wiośnie.
 
          Wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej -,,Wiosna”

- Czym pachnie wiosna?
- Ziemią...
- Czym jeszcze?
- Źdźbłem trawy, słońcem
i deszczem, pączkami liści,
mleczem,
i bzem,
czeremchą,
pogodnym dniem...
- Czym jeszcze pachnie dokoła,
gdy wiosna szaleje na świecie?
- Jeszcze wspomnieniem zimy
i już marzeniem o lecie... 

   Zadanie: Wykonaj rysunki, ilustrację do tego wiersza, dowolna 
techniką.

3. Rozwiązywanie zagadek.

Zagadka 1 :
Skrzydła ma jak płatki
chociaż nie jest kwiatem



Nad kwiatami fruwa w słońcu lekko latem

 Zagadka 2 :
Nie liść- jest na łące zielony
Nie zegar- a cyka jak szalony
Nie w stajni – skacze wolny?
Już wiesz? To

Zagadka 3:
Co to za dwie panie?
Mają podobne, pasiaste ubranie obie zajmują się lataniem
ale tylko od grubszej złoty miód dostaniesz.

Zagadka 4 :
Na łące, nad wodą, sporo ich się zbiera.
Każda jest podobna do helicoptera.

Zagadka 5:
Choć ma różki, to nie bodzie, żyje w trawie, albo w wodzie.
Domek swój, jak sami wiecie nosi na własnym grzbiecie.

Zagadka 6:
„Rankiem się srebrzy na łące, potem wysuszy ją słońce”

Zagadka 7:
Na zielonej łące kwitną ich tysiące 
W swej nazwie ,,sto” mają jak się nazywają?

Zagadka 8:
Czerwone, pachnące, słonkiem malowane, przyniosą ich z lasu w lecie 
pełny dzbanek.

Rozwiązanie (1-motyl, 2-konik polny,3-osa i pszczoła,4-ważka,5-ślimak,6-rosa,7-
stokrotki,8-maliny)



4. Rozwiąż krzyżówkę.
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.



Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.

1.Kukła, palona i topiona na wiosnę.
2.Część topniejącego lodu, znajdującego się na rzecze.
3.Miesiąc w którym rozpoczyna się lato.
4.Kwiat wyłaniający się za śniegu.
5.Kotki, które rosną na drzewach.
6.Ptak, symbolizujący wiosnę.

5. Tradycja ludowa topienia Marzanny słowa: Wanda Chotomska ( na 
melodię piosenki ,,Krakowiaczek Jeden”

Ruszamy gromadą,
wesołym pochodem,
niesiemy Marzannę
nad zieloną wodę 

Radują  się drzewa 
weselą się domy
niesiemy Marzannę 
chochoła ze słomy

Wyrzucimy do wody 
niedobrą boginię
niech prędko do 
morza zła zima odpłynie



6 . Wielkanocne zwyczaje 

Święcenie pokarmów i śniadanie wielkanocne

Zwyczaj ten w Polsce rozpowszechnił się w XIV wieku. Pokarmy święci się w 
kościołach w Wielką Sobotę. W koszyczkach ozdobionych gałązkami 
bukszpanu i haftowanymi serwetkami przynosi się pisanki (symbolizują 
narodzenie, nowe życie), baranka z lukru (jest symbolem Zmartwychwstałego
Chrystusa), wędliny (które oznaczają koniec postu), masło, chleb, chrzan. 
Poświęcone pokarmy spożywa się następnego dnia podczas 
uroczystego śniadania wielkanocnego.

Do śniadania zasiada się po porannej mszy rezurekcyjnej. Na początku 
domownicy dzielą się świeconym jajkiem i składają sobie życzenia.

Szukanie wielkanocnego zajączka

Zwyczaj przyszedł do nas z zachodu. Po zakończeniu wielkanocnego 
śniadania, domownicy szukają ukrytych wcześniej przez zajączka 
niespodzianek - drobnych upominków (najczęściej są to słodycze). Zwykle 
niespodzianki chowane są w ogrodzie pod krzakami, wśród zieleni. Jest to 
doskonała zabawa dla całej rodziny w świąteczne przedpołudnie.

Śmigus dyngus - lany poniedziałek

Oblewanie wodą przetrwało do dnia dzisiejszego. Innym zwyczajem było 
smaganie po nogach witkami gałązek. Dawniej oblana panna miała większe 
szanse na szybki ślub, a samo oblanie kogoś wodą miało sybmolizować 
oczyszczenie z brudu, chorób albo grzechu. W zamian za pisankę, można było
uniknąć zmoczenia. Dziś polewamy się wodą dla czystej zabawy i 
podtrzymania tradycji. 



 Ilustracja do zadania nr 1



Wyklej papierem 
kolorowym lub pokoloruj



,,Pani Wiosna’’ 
Wybierz dowolna technikę 

plastyczną





Wiersz  Doroty Geller ,,Kwiatki’’
Wiosna wcześnie z łóżka wstała
-Halo kwiatki:
Zawołała
-Ciągle jeszcze w ziemi tkwicie?
Kiedy wreszcie się zbudzicie?
Jak się żaden z was nie ruszy to wyciągam was za uszy!
Zadanie Pokoloruj wiosenne kwiaty.
Wyklej kolorowymi papierem(kulkami).



 Żonkil



Wielkanocna Palma



 Nadchodzi Wiosna





Wyklej bociana plasteliną lub 
kilkami z bibuły




