
 KŁOPOTY WIOSNY 

Pewna mała zielona żabka przyniosła do 

naszego przedszkola list od Pani Wiosny.  

Oto jego treść: 

 

                      Kochane dzieci! 

   Witam Was serdecznie. Na pewno wiecie już, 
że 21 marca odeszła od nas zima i przyszłam 
do Was ja- czyli Wiosna. Niestety Zima – 
żartownisia, odchodząc, zrobiła mi kilka 
psikusów, a sama nie potrafię sobie z nimi 
poradzić dlatego proszę Was o pomoc. 

Zadanie 1:  

Ptaki które, miały ze mną przylecieć 
zabłądziły, ponieważ zapomniały o zasadach 
ruchu drogowego i powietrznego. 
Przypomnijcie im proszę na jakim świetle 
można lecieć, a na jakim trzeba się 
zatrzymać. Aby nie zapomnieć o tych 
zasadach pobawcie się w zabawę  „Zielone 
światło leć- czerwone światło stój”, w której 
swobodnie biegacie machając rękoma i udając 
ptaki, gdy jest podniesiony zielony krążek 
przez jednego z rodziców. Gdy rodzic podniesie 
do góry czerwony krążek zatrzymujecie się. 



 

 

Zadanie 2: 

Zima pomieszała mi w koszyczku wszystkie 
kwiatki. Wiecie co mam zrobić w takiej 
sytuacji? Powinnam je poukładać według 
kolorów: czerwone do czerwonych, żółte do 
żółtych i tak dalej. Kiedy się spotkamy 
pomożecie mi z moimi kwiatkami, a 
tymczasem poćwiczcie w domu na klockach. 
Rozłóżcie kolorowe klocki na dywanie, a 
później posegregujcie według kolorów. Nie 



zapomnijcie ich policzyć. Rodzice wam w tym 
pomogą.  

 

 

Zadanie 3:  

Psotna Zima ukryła mi zieloną farbę, którą 
miałam pomalować trawę i liście, a zostawiła 
mi tylko czerwoną, żółtą, niebieską. Pomożecie 
mi zdobyć zieloną farbę?. W tym celu musicie 
zrobić w domu coś, co bardzo lubicie –
eksperyment. Przygotujcie kartkę i farbki. 
Pomieszajcie na kartce te trzy podane barwy i 
zobaczcie, jakie kolory dzięki temu uzyskacie.  



 

Zadanie 4: 

Tak długo spałam przez ten zimowy czas, że 
zapomniałam jak się maluje. Przypomnicie mi? 
Poproście rodziców, aby wydrukowali wam 
kolorowankę, którą dla was przygotowałam. 
Wymieszajcie tyle zielonej farby, aby 
wystarczyło wam na pomalowanie żabki. Nie 
zapomnijcie po pracy umyć swoich rączek.  

 



 

 

 



Zadanie 5:  

Mam jeszcze do Was jedną prośbę: załóżcie 
zielone bluzeczki, aby zaśpiewać i zatańczyć 
dla mnie piosenkę „Maszeruje Wiosna”. Oto 
tekst piosenki: 

1.Tam daleko gdzie wysoka sosna 
maszeruje drogą mała wiosna. 
Ma spódniczkę mini, 
sznurowane butki 
jeden warkoczyk krótki. 
 
Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 
lecą i świergoczą głośno i wesoło. 
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 
gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 
 
2.Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,  
na ramieniu małą torebeczkę  
chętnie żuje gumę i robi balony  
a z nich każdy jest zielony. 

 

   Gorąco Wam dziękuję za pomoc. W nagrodę 
obiecuję, że od tej pory  słoneczko będzie dla 
Was świeciło i ptaszki będą Wam śpiewały, a 
ja zostanę z Wami aż do lata.  

Pani Wiosna 


