
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początek zachęcamy Was do przeczytania  

opowiadania o dwóch jeżach, które z niecierpliwością 

wypatrywały wiosny. Opowiadanie podpowie Wam gdzie 

szukać Pani Wiosny, by jej nie przeoczyć…. 

Dzień dobry Kochani!!! 

Witamy Was bardzo radośnie, ciepło, kolorowo… 

czyli jednym słowem–WIOSENNIE. 

Tak, wiosennie, bo przecież od kilku dni jest z nami 

Pani Wiosna. 

A czy Wam udało się już ją zobaczyć? 

Wiemy, że w aktualnej sytuacji, w której wszyscy 

musimy pozostać w domu może się to wydawać trudne, 

ale nie martwcie się! Razem na pewno odkryjemy wokół 

siebie uroki wiosny. 

Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji wiosennych 

zabaw, na które możecie spojrzeć w wolnym czasie. 

Jesteśmy przekonani, że w tym tygodniu również każdy 

znajdzie tu coś dla siebie  

 



 

Suknia Pani Wiosny 

Dwa jeże z niecierpliwością wyczekiwały nadejścia pani Wiosny. Wiedziały, że jest to piękna pani, 

która znana jest z tego, że jest bardzo elegancka. Znana jest z tego, że przychodzi  

z wizytą w bardzo pięknych sukniach. A czym nas zaskoczy tej wiosny? Jeże były tego bardzo 

ciekawe. 

- Ja myślę, że pani Wiosna w tym sezonie pojawi się w długiej żółtej sukni. W kolorze słońca 

będzie jej do twarzy. Może wówczas bardziej spodoba się słońcu i dzięki temu przyjdą ciepłe dni. 

- A ja myślę, że pani Wiosna przybędzie w sukni w kolorze zielonym. Będzie w niej wyglądać 

bardzo świeżo. Jak przejdzie się w niej po polach, to na pewno trawa będzie chętniej rosła. 

- Ładnie będzie wyglądać w suki błękitnej. Jak w niej nad rzeką stanie, wszelkie lody wnet się 

roztopią, a źródlana woda popłynie aż do morza. 

- Najładniej będzie wyglądać w sukni w kwiaty. Wokół niej będą latać motyle. Wówczas świat 

będzie bardziej kolorowy. 

Tak mijały kolejne dni, a wiosny nikt nie widział. Jeże zaczęły się zastanawiać, cóż takiego się 

stało z panią Wiosną? Dlaczego ich nie odwiedza? 

- Może pani Wiosna zniszczyła suknię w podróży i nie może się nam teraz pokazać? 

- A może pani Wiosna pobrudziła suknię błotem i musi ją wyczyścić zanim się nam w niej pokaże? 

Mijały kolejne dni, a jeże ciągle wiosny nigdzie nie widziały. Było to bardzo dziwne. Aby to 

wyjaśnić udały się do sowy, która ponoć wszystko wiedziała. 

- Sowo, powiedz nam, dlaczego pani Wiosna nie chce na odwiedzić? - zapytały jeże. 

- Jak to, przecież była u was wczoraj, przedwczoraj i przed- przedwczoraj. Jest u was od już od 

wielu dni – wyjaśniła sowa. 

- Jak to, my przecież jej nie widzieliśmy – dziwiły się jeże. 

- Może nie przyglądaliście się zbyt uważnie – wytknęła sowa. 

- Wyglądaliśmy wiosny codziennie. Na pewno jej nie było – upierały się jeże. 

- Ależ była – równie uparcie odpowiedziała sowa. 

- Jeśli tak, to w jakiej była sukni? – zapytały jeże, chcąc tym samym dowieść, że to one mają 

rację. 

- Suknia pani Wiosny jest w kolorze wiosny – wyjaśniła sowa dodając - gdy ogrzewa was w południe 

ciepłym słońcem ma suknie w kolorze żółtym, gdy spaceruje po łące, jej suknia jest zielona, gdy 

nad wodą stoi, suknia jest niebieska, a gdy na tle kwitnącego sadu się pojawia, to suknię ma koloru 

kwiatowego. 

- To dlatego pani Wiosny nie możemy zobaczyć – stwierdziły jeże. 

- Ależ przeciwnie, panią Wiosnę widać wszędzie. Jeśli dostrzeżecie ciepłe słońce, zieloną trawę, 

płynącą wodę w rzece, czy kwitnące kwiaty, bądźcie pewni, że za tym wszystkim stoi pani Wiosna. 

Jeże wracając od sowy uważnie się rozglądały. Tym razem bez trudu odnalazły panią Wiosnę. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słońce coraz mocniej świeci,  

rosną zboża, krzewy, kwiaty.  

Już się cieszą wszystkie dzieci  

z wiosny strojnej w jasne szaty,  

z wiosny strojnej w jasne szaty. 

 

Wszystko cudnie nam rozkwita:  

tulipany i żonkile.  

Już pierwiosnek fiołka wita.  

Znowu deszcz popadał chwilę,  

znowu deszcz popadał chwilę. 

 

Przyszła wiosna, piękna pani,  

co bukiety kwiatów niesie.  

Ogród cieszy nas ziołami.  

Witaj w sadzie, witaj w lesie,  

witaj w sadzie, witaj w lesie.  

Już wiecie, gdzie wypatrywać Pani Wiosny. A czy macie 

pomysł na to, co zrobić by w Waszych domach zrobiło 

się naprawę wiosennie? 

Mamy dla Was wiele propozycji jak tego dokonać!  

Ale po kolei… 

Zaczniemy od wiosennej piosenki, bo „piosenka jest 

dobra na wszystko”, a na pewno poprawi nam humor.  

 

Poniżej macie link do piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y 

 

A teraz zachęcamy do śpiewania piosenki z najbliższymi 

członkami rodziny, z którymi przebywacie aktualnie  

w domu.  

Poniżej znajdziecie tekst do naszej wiosennej piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muzycznym krokiem przechodzimy do następnej zabawy. 

Przygotowaliśmy dla Ciebie krzyżówkę. Dopasuj nazwy 

obrazków w odpowiednie miejsca i odgadnij hasło, a dowiesz 

się, co czeka na Ciebie w naszych kolejnych propozycjach…  

 

 



 

 

 

 

 

  

Świetnie Ci idzie! Wiesz już, jakie jest hasło naszej 

krzyżówki. Teraz tylko musimy znaleźć odpowiednie 

miejsce na nasz piknik. 

Z pośród pięciu możliwych, wybierz tylko jedną drogę, 

która doprowadzi nas na polanę. 

Powodzenia! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kochani Uczniowie!  

Udało Wam się odgadnąć hasło w krzyżówce i dojść do 

polany… Dlatego teraz ogłaszamy: czas na piknik! 

 

Świeże masło i pachnące - już wylądowało mi na kromce! 

Na masełko - plaster szynki - od różowej, wiejskiej świnki! 

A na szynkę - ser wędruje: żółty, w dziurkach się lubuje! 

Pomidorek ser przykrywa i rzodkiewki zaraz wzywa! 

Na rzodkiewki - szczypior spada, szczypta soli ich dopada! 

Tak kanapka im powstała -  zdrowa, pyszna, doskonała! 

 

Kto z Was zgłodniał? 

Poniżej przesyłamy Wam link z inspiracjami do kolorowych 

kanapek, które możecie samodzielnie wykonać w domu. 

Zaproponujcie rodzicom, że to Wy przygotujecie dziś 

śniadanie.  

 

LINK: 

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

NpS5IRaO4w 



  

A teraz przeniesiemy się do rodzinnej miejscowości 

wszystkich biedronek – Biedronkowic. Prognozy pogody 

wskazują, że spadł tam wiosenny deszczyk. Sprawdźcie sami! 

Przyglądnijcie się poniższym obrazkom i znajdźcie pomiędzy 

nimi 8 różnic.  

Powodzenia! 

 



 

 

 

  

Nasza kolejna propozycja skierowana jest dla 

wszystkich bystrych oczek. Sprawdź się i Ty! 

Trzymamy kciuki!  

 



  Teraz coś dla miłośników sudoku.  

Jeśli masz taką możliwość, to wydrukuj sobie tę stronę. 

Jeżeli nie posiadasz w domu drukarki – przerysuj sudoku na 

kartkę. Następnie narysuj w odpowiednich miejscach kwiat, 

motyla, pszczołę i biedronkę.  

 

Wskazówka: pamiętaj, że w każdym wierszu i w każdej 

kolumnie poszczególny obrazek może pojawić się tylko jeden 

raz! W razie problemów poproś o pomoc rodziców.  

 



  Powoli zbliżamy się do końca naszej wiosennej przygody. 

Ale nie martwcie się! Mamy dla Was coś jeszcze. 

Jeżeli połączysz wszystkie kropeczki od 1 do 30, to 

pojawi się ktoś, kogo wypatrują dzieci.  

A może jesteś na tyle spostrzegawczy, że już go widzisz?  

Jeżeli masz taką możliwość, wydrukuj obrazek i pokoloruj 

go wiosennymi barwami. 

Powodzenia! 



  
Z każdym dniem będzie więcej słońca i okazji  

do zabaw w domu.  

 Na koniec przygotowaliśmy dla Was zestawienie  

z wiosennymi pracami plastycznymi. 

Jeśli któraś praca Was zainteresuje, to wystarczy kliknąć 

w link i przejdziecie do pełnego opisu i instrukcji 

wykonania. A może będziecie chcieli wykonać wszystkie? 

Zatem do dzieła! 

 

Ruchome kaczki z papieru: 

 https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/03/11992/ 

 

Wiosenna praca plastyczna  

kwiat forsycji:  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/

wiosenna-praca-plastyczna-forsycja/ 

 

Wianek kwiatów z bibuły: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/20

17/03/wianek-z-kwiatow-z-bibuly/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/03/11992/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochane Dzieci! 

Wędrówka po wiosennej krainie dobiegła właśnie końca. 

Mamy nadzieję, że wszystkie propozycje zabaw przypadły 

Wam do gustu i dobrze się z nami bawiliście. Dziękujemy 

wszystkim, którzy zechcieli spędzić  

z nami swój wolny czas. 

 

Zapraszamy Was na następne spotkanie dotyczące bardzo 

ważnej kwestii… a mianowicie pierwszej pomocy. Kolejna 

dawka wiedzy i dobrej zabawy pojawi się tu niebawem, 

dlatego śledźcie uważnie stronę internetową naszej szkoły. 

Czekamy na Was! 

Świetlica. 

 


