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TEMAT TYGODNIA:  WITAJ WIOSNO! 
Dzień tygodnia: 1 
Temat: Czy to już wiosna? 
 Wiosenne zagadki słowne  
 
W marcu się zaczyna, gdy się 
kończy zima  
(wiosna) 
 
Powrócił do nas z dalekiej strony, 
ma długie nogi i dziób czerwony. 
Dzieci się śmiały, gdy go witały, 
żabki płakały przez dzionek cały. 
(bocian) 
 
Wiosną na drzewie się zieleni, ale 
opada na jesieni. 
 (liść) 
 
Przez śnieg się odważnie przebijam. 
 Mróz nawet mnie nie powstrzyma. 
 Mam listki zielone, tak jak wiosna,  
a dzwonek bielutki jak zima. 
(przebiśnieg) 
 
Kolorowe i pachnące, czy 
w ogrodzie, czy na łące, zawsze 
chętnie je zbieramy na bukiecik 
dla swej mamy. 
 (kwiaty) 
 
Drzemały podczas zimowych chłodów 
W niedużym domu na plastrach miodu 
Wkrótce wylecą całą gromadą 
Ku pierwszym, wiosennym kwiatom 
(pszczoły) 
 
Kto ten kwiat zaczarował, 
Że lata w słońcu złotym? 
Ten latający kwiat to ... 
(motyl) 
 
Ptaszek co ludziom wiosnę zwiastuje 
Gniazda pod dachem sobie buduje 
Przed deszczem nisko zatacza kółka 
Wiadomo wszystkim, że to… 
(jaskółka) 
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Wiersz Dni wiosenne ( słowa A. A. Milne / Irena Tuwim ) 
 
Ach, motylki już fruwają, 
dni wiosenne przybywają, 
rybki w stawie się pluskają 
plim i plum i plim i plum 
Turkaweczka w lesie grucha, 
brzęczy pszczółka, 
bzyka mucha 
Kumka żaba i ropucha 
kum, kum, kum, kum 
Wystrzeliły kwiatów pąki. 
Ćwirlą pliszki i skowronki. 
Wiosna dzwoni w leśne dzwonki 
din, din, din, din. 
Świat się śmieje 
razem z Misiem, 
pachną kwiatki, łąk strojnisie, 
i chrabąszcze zleciały się 
z prawie wszystkich świata stron. 
traw wyjrzały już pierwiosnki, 
w gaju śpiewa 
wdzięczne piosnki 
muzykalny i beztroski, 
muzykalny słowik – zuch. 
Aż z radości krowa grucha, 
ryczy pszczoła, kumka mucha, 
a Puchatek w słońcu pucha, 
puch, puch, puch. 
 
 
Dzień tygodnia: 2 
 
Temat: Wiosenne kwiaty 
 
Wiersz Wiosenne kwiaty Anny Łady-Grodzickiej  
 
Już kwiaty zakwitają 
W lasach, ogrodach i na łąkach 
- mówią o tym, ze nadszedł 
czas wiosny i słonka. 
  
Przyszły do nas kwiaty w gości 
W swej wiosennej szacie, 
Popatrzcie uważnie, może je poznacie? 
  
Pierwszy to przebiśnieg biały. 
Drugi - to stokrotka, kwiatek bardzo mały, 
Trzeci jest jak złota łąka, 
To kaczeniec cały w pakach. 
Czwarty to krokus fioletowy, 
Piąty - tulipan purpurowy, 



 
 

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

I szósty - to żonkil w żółtym kolorze, 
Ten ostatni słoneczny kwiatek 
Do wazonu włożę. 
 
Piosenki Kwiatowa wróżka  (m. T. Pabisiak, sł. A. Galica) 
  
Co to za ogrodnik posiał kwiatów tyle? 
Tulipany i kaczeńce, bratki i żonkile. 
  
Ref. To wiosna, to wiosna, 
        zielona wiosna, 
        razem z deszczem, 
       ciepłym deszczem 
       kwiaty nam przyniosła. 
  
Spytaj więc bociana i spytaj skowronka, 
kto te kwiaty kolorowe posadził na łąkach? 
  
A może to wróżka, co wszystko czaruje, 
drzewa, łąki i ogrody kwiatami maluje. 
 
 
 
 
Dzień tygodnia: 3 
 
Temat: Jak rosną kwiaty – poznanie cyklu rozwojowego rośliny 
 
 
Opowiadanie O żółtym tulipanie (oprac. H. Urbanek wg M. Różyckiej) 
 
W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak wszystkie małe 
dzieci, spał całymi dniami. 
Wokoło było bowiem bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia obudziło go lekkie pukanie do 
drzwi. 
-         Kto tam? –zapytał obudzony ze snu Tulipanek. 
-         To ja. Deszczyk. Chcę wejść do ciebie. Nie bój się maleńki. Otwórz. 
-         Nie, nie chcę. Nie otworzę. –powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą stronę, 
znów smacznie zasnął. 
-         Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie. 
-         Puk! Puk! Puk! 
-         Kto tam? 
-         To ja. Deszcz. Pozwól mi wejść do swego domku. 
-         Nie, nie chcę, abyś mnie zamoczył. Pozwól mi spać spokojnie. 
Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik wyszeptał: 
-         Tulipanku, puść mnie! 
-         Ktoś ty? 
-         Promyk słoneczny –odpowiedział cieniutki głosik. 
-         O, nie potrzebuję cię. Idź sobie. 
Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domu tulipanowego przez dziurkę 
od klucza i zapukał. 
-         Kto tam puka? –zapytał zżółkły ze złości Tulipanek. 
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-         To my Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie! 
Wtedy Tulipanek pomyślał: 
„Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady”. I otworzył. 
Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz chwycił przestraszonego 
Tulipanka za jedną rękę, 
Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko, aż pod sam sufit. 
Mały żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i przebił go ... 
I, o dziwo znalazł się w śród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna wiosna. 
Promyki Słońca padały na żółtą główkę Tulipanka. 
A rano przyszły dzieci i zawołały: 
-         Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana! 
-    Teraz już na pewno będzie wiosna! 
 
 
Dzień tygodnia: 4 
 
Temat: Jakie ptaki już powróciły? 
Wiersz Wiosenne porządki Jan Brzechwa 
 
Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,  
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,  
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:  
- Zaczynamy wiosenne porządki.  
Skoczył wietrzyk zamaszyście,  
Pookurzał mchy i liście.  
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek  
Powymiatał brudny śnieżek.  
Krasnoludki wiadra niosą,  
Myją ziemię ranną rosą.  
Chmury, płynąc po błękicie,  
Urządziły wielkie mycie,  
A obłoki miękką szmatką  
Polerują słońce gładko,  
Aż się dziwią wszystkie dzieci,  
Że tak w niebie ładnie świeci.  
Bocian w górę poszybował,  
Tęczę barwnie wymalował,  
A żurawie i skowronki  
Posypały kwieciem łąki,  
Posypały klomby, grządki  
I skończyły się porządki 
 
 
Zagadki słowne o ptakach i kwiatach wiosennych  
 
Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki,  
a po nasze żabki przybył aż Afryki. 
(bocian) 
 
Gniazdko z błota lepi, pod dachu okapem. 
 Przylatuje wiosną, aby uciec z latem 
(jaskółka) 
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Przyleciał szary ptaszek,  
nad polem zaśpiewa jak dzwonek.  
Znają go dobrze dzieci – to  
jest............ . 
(skowronek) 
 
Jeszcze prawie nic nie kwitnie, ani w polu,  
ni w ogrodzie, a on przebił śnieg i zakwitł białym 
rankiem. 
 (przebiśnieg)  
 
Młody góral w górach, 
 chwycił się za głowę,  
gdy zobaczył w śniegu kwiaty fioletowe. 
(krokus) 
 
W krótkiej nazwie kwiatów mieszczą się „ sanki”,  
a te kwiatki kwitną w marcu, w mroźne  
ranki. 
(sasanki) 
 
Dzień tygodnia: 5 
 
Temat: Nowalijki - pierwsze wiosenne warzywa 
 
Malutkie czerwone i okrągłe kulki, 
Są dużo smaczniejsze od ostrej cebulki 
(rzodkiewki) 
 
Wyrosła na grządkach 
czerwona kuleczka, 
choć to smakołyczek, 
to szczypie w języczek. 
(rzodkiewka) 
 
Soczystych, zielonych tuzin ma spódniczek, 
chętnie ją chrupiemy, ja i mój króliczek. 
(sałata) 
 
Różne na świecie istnieją „łaty”: 
żółte, czerwone, łaty w kraty. 
Lecz nie ma na pewno 
smaczniejszej „łaty”, 
niżeli zielony listek... 
(sałata) 
 
Zielona fryzurka, 
Nosi ją cebulka. 
Na kanapce położona, 
Wcześniej nożem pokrojona. 
(szczypiorek) 
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Zielony, pięknie wyrósł na grządce 
Z białym twarożkiem smakować będzie.  
(szczypiorek) 

 


