
„PRZYSZŁA WIOSNA” 
 

CELE: 

- zapoznanie z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie w związku ze z nadejściem 

nowej pory roku – wiosny 

- zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki 

liściowe na drzewach 
-poznanie pierwszych wiosennych kwiatów (przebiśnieg, krokus, forsycje) 

- tworzenie okazji do rozbudzenia zaciekawienia światem przyrody poprzez wybrane utwory 

literackie, aktywność muzyczną i plastyczną 

- rozbudzanie gotowości do samodzielnej obserwacji przyrody 

 

 

WIERSZE I OPOWIADANIA: 

 
 

Dorota Gellner PORTRET WIOSNY 

 

Oto wiosna na obrazku.  

Grzeje uszy  

w słońca blasku.  

Kwiat jej zakwitł  

na sukience,  

i na ręce.  

Szpak jej w bucie  

gniazdo uwił  

choć o gnieździe  

nic nie mówił.  

A na palcu  

siadł skowronek  

i wygląda  

jak pierścionek 

 

Dorota Gellner KROKUSY 

 

Krokusy, krokusy, wystawiają uszy, 

bo już wiatr wiosenny. 

Na koncert wyruszył, 

I już stroi instrumenty, 

smyczkowe i dęte. 

Krokusy, krokusy, wystawiają nosy, 

na wiosenne plotki, na wiosenne głosy, 

bo już coraz głośniej dokoła o wiośnie. 

I wychodzą spod ziemi 

w swych barwnych czapeczkach, 

bo wiosenne słońce, 

biegnie już po ścieżkach. 

 

 

 

 

 



Władysław Broniewski PIERWIOSNEK 

 

Jeszcze w polu tyle śniegu, 

Jeszcze strumyk lodem ścięty, 

A pierwiosnek już na brzegu 

Wyrósł śliczny, uśmiechnięty: 

Witaj, witaj, kwiatku biały, 

Główkę jasną zwróć do słonka, 

Już bociany przyleciały, 

W niebie słychać śpiew skowronka. 

Stare wierzby nachyliły 

Miękkie bazie ponad kwiatkiem: 

Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły, 

Czyś nie widział jej przypadkiem? 

Lecz on, widać, milczeć wolał. 

O czym myślał -któż to zgadnie? 

Spojrzał w niebo, spojrzał w pola, 

Szepnął cicho: – Jak tu ładnie… 

 

A. Galica JAK ŚLIMAK SPOTKAŁ WIOSNĘ 

 

1. Wczesnym rankiem, gdy wszyscy jeszcze spali, a słońce wysuwało pierwsze promyki spod 

kołderki, drogą maszerowała Wiosna. Pierwszy zobaczył Wiosnę zaspany ślimak. Wyciągnął szyję i z 

ciekawością przyglądał się dziwnej osobie. Wiosna była ubrana w zielone spodnie – ogrodniczki z 

wypchanymi kieszeniami i słomkowy kapelusz. Dźwigała wielki plecak, a w ręce trzymała kolorową 

parasolkę. 

- Wiosna idzie – mruknął ślimak – czas więc i na mnie – i pomaszerował za Wiosną. 

 

2. Tymczasem Wiosna usiadła na skraju drogi i otworzyła plecak. Najpierw wyjęła z niego kolorowe 

kwiaty. Garść niebieskich niezapominajek posadziła po jednej stronie strumyka, a kępkę żółtych 

kaczeńców po drugiej stronie. 

- Ładnie, ładnie – mruknął Ślimak. 

A Wiosna już sadziła tulipany. Było im troszkę chłodno, więc stuliły się w pączkach, jeden pod 

oknem Kubusia, drugi przy budzie Reksia, a trzeci i czwarty pod oknami babci. Ślimak przyglądał się 

temu uważnie i próbował policzyć tulipany, ale stale się mylił i musiał zaczynać od początku. 

 

3. Za domem Wiosna chodziła od drzewa do drzewa i chuchała na małe pączki, głaskała drzewa po 

gałęziach i coś do nich cichutko szeptała, aż drzewa obudziły się i wypuściły pierwsze listki. 

Zaciekawiony Ślimak przyglądał się i czekał: - Co ta Wiosna jeszcze wymyśli? 

Tymczasem Wiosna wyjęła z plecaka wielki grzebień i powiedziała – Teraz uczeszemy czuprynę łąki 

– i zaczęła machać grzebieniem po ziemi. Po chwili szara trawa odżyła, zazieleniła się, a Wiosna 

uśmiechnęła się zadowolona. 

Ślimak wdrapał się na najwyższą łodyżkę, żeby lepiej widzieć, co będzie dalej. 

Wiosna szukała czegoś po kieszeniach swoich spodni i po chwili wyjęła stamtąd garść zielonych 

żabek, które wypuściła na trawę. 

 

4. Z plecaka wyciągnęła zaspane biedronki i motyle. Położyła je delikatnie na ziemi, otworzyła 

pudełko z farbami i pomalowała skrzydła motyli na żółto, niebiesko, pomarańczowo albo w kolorowe 

kółeczka. Później zrobiła kropki na skrzydełkach biedronki i znowu zaczęła czegoś szukać w 



kieszeniach. 

Ślimak wyciągnął szyję – Co ona tam jeszcze ma? – mruczał. Wiosna delikatnie wyjęła z kieszonki 

maleńkiego skowronka, podniosła go wysoko, wysoko do nieba i powiedziała: 

- śpiewaj głośno, niech wszyscy wiedzą, że już przyszłam. 

 

5. Słońce płynęło po niebie i uśmiechnęło się wesoło, skowronek trzepotał skrzydełkami i dzwonił jak 

mały dzwoneczek, a Wiosna otworzyła kolorowa parasolkę, powiesiła ją na drzewie i ułożyła się w 

niej wygodnie, żeby wypocząć. 

Och – pomyślał ślimak – śliczna jest ta Wiosna, jak będę duży, to chyba się z nią ożenię. 

B. Szelągowska CZARY WIOSENNEJ WRÓŻKI 

Słońce świeciło coraz mocniej. Każdy kolejny dzień był cieplejszy od poprzedniego. Wróżka 

postanowiła zabrać dzieci ze sobą do parku. – Słuchajcie, moi mili. Może byśmy poszli do parku 

poszukać pierwszych oznak wiosny? Śniegu już prawie nie ma. Sople lodu też już się rozpuściły. 

Może jakieś kwiatuszki już zakwitły… no i oczywiście poszukamy kotków. Kto chce zostać 

wiosennym detektywem? – zapytała wróżka. – Ja, ja i ja… i ja też, wróżko – wołały dzieci. Wiosna 

powolutku zajmowała miejsce zimy. Po rzeczce płynęły resztki kry. Wśród starych liści zakwitły białe 

przebiśniegi i delikatne, fioletowe fiołki. Z ziemi zaczęły kiełkować tulipany i żonkile. Tuż przy 

krokusie odpoczywał sobie zmęczony wędrówką ślimak. – Widzę bociana! – zawołał dumny z siebie 

Bartek. – A tam, na rzece… widzicie… to chyba kaczka! – krzyknęła Monika. – Kaczuszki, bociany, 

ale gdzie są kotki? – zastanawiała się Kasia. – Właśnie! Gdzie te kotki się schowały? – dodała Zosia. – 

Kici, kici… kici, kici. Nie bójcie się, kotki! – wołał Krzysio. – Wróżko, nigdzie nie widać kotków. 

Gdyby gdzieś tu były, na pewno by do nas przyszły. – A może jest im zimno i siedzą gdzieś skulone 

wśród trawy – zamartwiała się Karolinka. – Może się zgubiły i nie mogą odnaleźć swojej mamy. – 

Wróżko, a dlaczego ty się tak tajemniczo uśmiechasz? – dopytywał się Tomek. – Chyba wiesz, gdzie 

są kotki. – Tak, oczywiście wiem, gdzie są kotki. Zanim wam powiem gdzie, rozwiążcie zagadkę. 

Mleczka nie chcą pić. Nigdy nie biegają. Choć mają futerka, ogonków nie mają. Oj, dziwne to kotki, 

bo na wierzbie rosną i to tylko wiosną. – To bazie – zawołała Ewa. – I co? Teraz już wiecie, gdzie są 

kotki? – radośnie spytała wróżka. – Tak! – odpowiedziały chórem dzieci. – Rosną na wierzbie! Nad 

naszymi głowami. – Śmieszne te kotki! I takie puchate. Może weźmiemy je do wazonu? Będzie 

wiosennie w przedszkolu – powiedział Wojtek. Dzieci z wróżką wyruszyły w drogę powrotną, niosąc 

bazie. Ślimak także wyruszył w dalszą drogę. Może też szukał oznak wiosny? 

O ŻÓŁTYM TULIPANIE 

 

W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipan. Tulipan jak wszystkie małe dzieci ,spał 

całymi dniami. Wokoło było bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia usłyszał lekkie pukanie do drzwi. 

Kto tam? – zapytał obudzony ze snu Tulipanek. To ja – Deszczyk Chcę wejść do Ciebie nie bój się 

otwórz. Nie, nie chcę, nie otworzę. Tulipanek odwrócił się na drugą stronę i smacznie zasnął. Po 

chwili mały Tulipanek usłyszał pukanie. Puk, puk, puk  Kto tam? To ja Deszcz Pozwól mi wejść do 

swojego domku. Nie, nie chcę, abyś mnie zmoczył. Pozwól mi spać. Po pewnym czasie Tulipanek 

znów usłyszał pukanie i cichutki głosik wyszeptał Tulipanku, Puść mnie! Ktoś ty? Promyk 

słoneczny odpowiedział cieniutki głosik. Nie potrzebuję cię. Idź sobie. Ale promyk słoneczny nie 

chciał odejść. Po chwili zajrzał do tulipanowego domku przez dziurkę od klucza i zapukał. Kto tam 

puka? zapytał zżółkły ze złości Tulipan. To my Deszcz i Słońce.  My chcemy wejść do ciebie. 

Wtedy Tulipanek pomyślał Ha musze jednak otworzyć bo dwojgu nie dam rady. Wtedy Deszcz i 

Promyk wpadli do domu tulipanowego Deszcz wziął przestraszonego Tulipanka za jedną rękę 

Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko aż pod sam sufit. Mały Tulipanek uderzył główką o 



sufit swego domku i o dziwo znalazł się wśród pięknego ogrodu na zielonej polanie Promyki słońca 

padały na żółtą główkę Tulipana. A rano przyszły dzieci i zawołały Patrzcie jaki piękny żółty 

tulipan Teraz wiemy, że jest wiosna. 

 

PIOSENKI 

 

KIEDY WIOSNA PRZYJDZIE DO NAS 

 

I. Kiedy wiosna przyjdzie do nas 

roześmiana i zielona. 

Razem z wiosną wszystkie dzieci 

zaśpiewają tak: 

 

Ref: 

Zielona trawa, zielony mech, 

zielona żaba rechu, rechu, rech. 

Zielona trawa, zielony mech, 

zielona żaba rechu, rechu, rech. 

 

II. Rośnie trawa, rosną liście, 

rosną szybko dzieci wszystkie. 

Przyleciały już bociany 

i klekocą tak: 

 

Ref: 

Zielona trawa, zielony mech, 

zielona żaba rechu, rechu, rech. 

Zielona trawa, zielony mech, 

zielona żaba rechu, rechu, rech. 

 

III. W lesie kwitnie już zawilec, 

obudziły się motyle. 

A wieczorem nad łąkami 

słychać żabi śpiew. 

 

Ref: 

Zielona trawa, zielony mech, 

zielona żaba rechu, rechu, rech. 

Zielona trawa, zielony mech, 

zielona żaba rechu, rechu, rech 

 

https://www.youtube.com/watch?v=raq4h4Ap9CY 

WIOSNA, WIOSENKA 
Wiosna wiosenka 

w mym sercu piosenka 

Przychodzi po zimie 

ożywia świat. 

Świeżym powiewem 

słońca iskrzeniem. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

 

Ref. 

https://www.youtube.com/watch?v=raq4h4Ap9CY


Wiosna wiosna tak piękna, radosna 

Słoneczna, pachnąca 

Przyrodą kwitnąca 

Wiosna wiosna tak piękna radosna. 

To takie proste, 

śpiewaj i tańcz 

 

Gdy deszczyk zaskoczy 

Otwórz swe oczy 

tęczą na niebie 

Namaluj szlak 

Ptaki wracają, głośno śpiewają,. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


WIOSENNE ZADANIA DO WYKONANIA 















 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIOSENNE PRACE PLASTYCZNE 

 

     

 

 


