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Spojrzał w okno mały Paweł, 

a w ogrodzie wiosna: 

świeżą trawę, przebiśniegi 

w koszu nam przyniosła. 

 

Obudziła pąki kwiatów 

w parku i w ogrodzie. 

Zapomnijcie moi mili 

o śniegu i chłodzie. 

 

Pożyczyła od słoneczka 

garść ciepłych promieni, 

gdy ogrzeje nimi ziemię, 

świat się zazieleni. 

 

 

 

1. Przeczytaj wiersz ze zrozumieniem kilkukrotnie, postaraj się wyrecytować go samodzielnie z 

pamięci. 

 

2. Pokoloruj panią Wiosnę. Pracę wykonaj starannie. 

 

 

 

 

 

 



 
 



3. Zagadki wiosenne. Do tej zabawy możesz zaprosić rodziców. Przeczytaj zagadkę na głos lub 

poproś opiekuna by zrobił to dla Ciebie. Wpisz odpowiedzi w puste miejsca. Gdyby jakaś zagadka 

sprawiła Ci trudność, odpowiedź znajdziesz w przypisie.1 

 

a) Wiosną na drzewie się zieleni, ale opada na jesieni.                               ……………………….. 

 

b) Wiosną słyszysz jej kukanie, je gąsienice na śniadanie.                           ……………………….. 

 

c) Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną, a tę porę zwiemy:                                   ……………………….. 

 

d) Jak ten kwiatuszek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa ?        ……………………….. 

 

e) Lubimy ją wszyscy za ładną pogodę, po długiej zimie ożywia przyrodę.    ……………………….. 

 

f) W ich nazwie mieszczą się „sanki”, a kwitną one w marcowe poranki.     ……………………….. 

 

g) Rosną sobie rosną, bardzo wczesną wiosną. Radość dla Beatki to są pierwsze: ………………… 

 

4. Dokończ rysowanie motyli, według wzoru, lub własnego pomysłu. 

 

 
 

 

 
1 a) liść b) kukułka c) wiosną d) tulipan e) wiosna f) sasanki g) kwiatki 



5. Rozwiąż krzyżówkę. Odpowiedzi na trudne pytania znajdziesz w przypisie.2 

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 ją 21. marca. 

10. Pierwszy wiosenny miesiąc. 

11. Żółty motylek. 

 

 

 

 

 

 

 
2  1) tulipan 2) bocian 3) bazie 4) krokus 5) niedźwiedź 6) liście 7) kos 8) pisanki 9) marzanna 10) marzec           
11) cytrynek 



6. Wytnij, sklej, a następnie pokoloruj pracę według własnego pomysłu. 

 

  

 



7. Połącz ze sobą kolejne punkty rozpoczynając od numeru 1. 

 



8. Rozwiąż krzyżówkę matematyczną. Uzupełnij wszystkie puste miejsca. 

 

 

 

 

 

 



9. Znajdź nazwy kwiatów wypisane poniżej. 

 



10. Doprowadź wiewiórkę do orzecha.  

 

 

 

 

 

 



11.  Wysłuchaj i spróbuj zaśpiewać piosenkę o wiośnie. 

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

MASZERUJE WIOSNA 

Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę 

chętnie żuje gumę i robi balony 

a z nich każdy jest zielony. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

 

Wiosno, wiosno 

nie zapomnij o nas 

każda trawka chce 

być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną 

drogą poszła 

zima by została mroźna. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

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

