
„Zwiastuny wiosny” 

Mała Zosia się zastanawiała, dlaczego jaskółka już przyleciała. 

Czyżby się wiosna do nas zbliżała? 

Robi się cieplej i wiatr mniej wieje, słoneczko częściej się do nas śmieje. 

Po czym więc dzieci wiosnę poznają? 

Po listeczkach zielonych, które wyrastają? 

Czy po kwiatach, które z ziemi wychodzą i pączki puszczają? 

A może po tym jak słoneczko coraz mocniej przygrzewa, 

zielenią się łąki, zielenią się drzewa. 

taki z ciepłych krajów do nas przybywają i radosnym śpiewem wiosnę już witają. 

I mały przebiśnieg budzi się do życia, piękny i radosny jako zwiastun wiosny. 

Cieszmy się zatem, że nadchodzi wiosna, w błękitnej sukience, ciepła i radosna. 

Wędrować będzie dookoła świata, czekając cierpliwie na powitanie lata. 

Autor: Olga Adamowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„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 

„Wiosenny walczyk” 

Hej wiosno, wiosenko – raz, dwa, trzy, 

Z zieloną panienką zatańcz i ty! 

Z wiosennym wietrzykiem trala la la, 

Zatańczmy z Treflikiem i ty i ja! 

Ref. Bal kwiatów, bal kwiatów – zabawa trwa! 

Bo wiosnę radosną każdy już zna! 

Bo wiosna, wiosenka każdy to wie, 

Radosna panienka uśmiecha się! 

A ptaszki śpiewają trele le le, 

Z wiosennym słoneczkiem weselmy się. 

sł. i muz. Jolanta Zapała 

 

 

 

 



,,Na zielonej łące” 

Na zielonej łące pasły się zające 
Na zielonej łące, raz, dwa, trzy, 
pasły się zające, raz, dwa, trzy. 

A to była pierwsza zwrotka, 
teraz będzie druga zwrotka: 

Na zielonej łące, raz, dwa, trzy, 
pasły się zające, raz, dwa, trzy. 

A to była druga zwrotka, 
teraz będzie trzecia zwrotka: 

Na zielonej łące, raz, dwa, trzy, 
pasły się zające, raz, dwa, trzy. 

 

Zdjęcie zająca 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/na-zielonej-lace/ 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/na-zielonej-lace/


 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

REBUSY 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOZYCJE WIOSENNYCH PRAC PLASTYCZNYCH (5 Zdjęć) 

 





 

 

  



Zapraszamy wszystkie dzieci do obejrzenia krótkiego,wiosennego filmiku:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 A teraz sprawdźmy czy pmiętamy nazwy wiosennych kwiatów:  

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/przyroda/kwiaty_wiosna.html 

Tutaj czeka na Was biedronka z origami:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 
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