
                                   Wiosna    

                               

Nadeszła 21-go marca…jeszcze trochę 

niepewna, przyprószona śniegiem, ale powoli 

rozkwita. 

 Czy wiecie,że: 



 21-go marca dzień jest równy nocy, tego dnia 

dzień i noc mają po 12 godzin. 

Od tej pory dni będą coraz dłuższe, a noce 

krótsze. 

W przyrodzie zachodzą zmiany, bo słońce 

mocniej grzeje. 

Wiosenne miesiące to marzec ,kwiecień i maj 

 



                                    
                                         

Wiosna w wierszu 
Władysław Bełza 

Ot, już wiosenka,                                     

Wraca wesoła; 

Spoza okienka, 

Widna dokoła. 

 

Słonko przygrzewa,                                                      

Wciąż promieniście; 

śmieją się drzewa                                    ,  

Spod pęków liści. 

 

Szary skowronek, 

Wzbił się w obłoki, 

Dzwoniąc jak dzwonek, 

 wieży wysokiej…                                                Wiosenne kwiaty 



Wiosenne ptaki 
"Ptasie perypetie" Agata Bober 

 
W ciepłych krajach afrykańskich, gdzie na zimę odlecieli, 

Trzech przyjaciół się spotkało, by pomówić o niedzieli. 
 

Pierwszy zaczął Pan Skowronek, co ze swego śpiewu słynął: 
-Lećmy szybko wnet do Polski, bo nam dni wiosenne miną! 

Wszak wiadomo nie od dzisiaj, że mym wielkim jest zadaniem 
Wszem i wobec wyśpiewywać, Pani Wiosny powitanie. 

 
-Wiem, co mówisz mój kolego- przemówiła wnet jaskółka. 
Pracy w Polsce mam bez liku, bom nie jest jak ta kukułka 

Co podrzuca innym dzieci, żeby później leniuchować. 
Na najlepsze ptaki w Polsce, muszę dzieci swe wychować. 

 
Wtem sfrunęła Pani Sójka,  z listem w swoim małym dzióbku. 

- Proszę czytać, bo znalazłam list ten w kwiatach, w mym ogródku. 
 

Wziął list Bocian w skrzydła swoje i zaczyna czytać: 
„Przylatujcie wy leniuchy, wiosnę trzeba witać! 

Środek marca, a Was nie ma, zaraz będzie wielka draka, 
Bo na niebie wciąż nie widać, powracającego ptaka! 

Wiec pakujcie swe manatki i w daleką podróż sio! 
P.S To ja, Wasz przyjaciel drogi, Pan Wróbelek Pio.” 

 
Nie czekając ani chwili, w wielkim pędzie spakowane, 

Wyruszyły w długą podróż, ptaki nieco skołowane. 
Bo nie wiedzą co ich, czeka, gdy do Polski zawitają, 

Strachu pełne swe kuperki, biedne ptaszki teraz mają! 
 



             W      



 



Wiosenne zagadki: 
Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa?     

                                                                     

       Wiosną na drzewie 

rozwija się z pąka. 

Jesienią złoty                                                                           

po świecie się błąka.  

                    Nadchodzi po zimie,                                                           

                   znasz dobrze jej imię.                                      

              Kroczy w kwiatów pąkach 

                i w promieniach słonka.                                                            

 

                               Skaczę po łące ,pływam w wodzie  

                              Jestem z bocianem w ciągłej niezgodzie 

  

 Srebrne futerko mają wiosną 

I na każdej wierzbie rosną 

 



                   


