
 

Drodzy Rodzice i dzieciaki-przedszkolaki! 

 

Zawitała już do nas nowa pora roku- Wiosna. 

W tym tygodniu Pani Wiosna przygotowała dla Was ciekawe 

zadania. 

Życzymy miłej zabawy i powodzenia. 

 

Ofertę dla najmłodszych widzów wspólnie z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej przygotował również kanał TVP2. 

Już od 30 marca br. rusza pasmo „Wesoła Nauka”. 

Serdecznie zapraszamy do oglądania od godz. 11:05! 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wesola-nauka-w-tvp2 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie 

Pani Basia i Pani Reginka 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wesola-nauka-w-tvp2


„NIESPODZIANKI PANI WIOSNY” 

 

 List od Pani Wiosny 

 

Wiosna zawsze na początku swojego panowania pisze do wszystkich dzieci list, 

oto jego treść:  

 
Kochane Dzieci! 

Tak bardzo się cieszę, że mogłam do Was napisać. Witam Was ciepłym, pogodnym 

słonkiem, śpiewem ptaków, klekotem boćków, wesołym rechotem żab i ciepłym 

oddechem wietrzyka. Czeka mnie dużo pracy, by widać mnie było, wokoło, dlatego 

myślę, że mi pomożecie. Przygotowałam dla Was ciekawe zadania, które sprawdzą, 

co o mnie już wiecie. Życzę miłej zabawy i powodzenia… A kiedy wyjdziecie na 

spacer, miejcie uszy i oczy otwarte. 

                                                                                                      Pani Wiosna 

 

 
 

 

 „ Zgaduj – zgadula” – rozwiązywanie wiosennych zagadek  

 

Dzieciaki mam nadzieję, że uda Wam się rozwiązać wiosenne zagadki i 

odnaleźć rozwiązanie wśród obrazków. 

1. Powrócił do nas z dalekiej strony,      

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. (bocian) 

 

2. Jest cała zielona 

i kumka od rana 

ucieka do wody 

gdy widzi bociana (żaba) 



3. Srebrne futerko mają wiosną                                                                                                        

i na każdej wierzbie rosną ... (bazie)                                                                                

 

4. Gdy się schowa za chmury,                                                                                                          

świat taje się ponury                                                                                                                    

a weselej jest na świecie,                                                                                                            

kiedy śmieje się z góry. (słońce) 

    

 

 

 

   

 

 „Wiosenni detektywi”- zabawa  utrwalająca kolor  zielony 

 

Napewno wiecie że lubię kolor zielony, zabawcie się w wiosennych 

detektywów i poszukajcie w domu przedmioty w kolorze zielonym. 



 Piosenka „Maszeruje wiosna” 

Chciałabym, abyście nauczyli się piosenki o wiośnie. 

Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini,                                                                                                                                                                                                             

sznurowane butki 

i 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 ! 

 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,  

na ramieniu małą torebeczkę  

chętnie żuje gume i robi balony 

a z nich każdy jest zielony. 

 

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY 

 

 Zabawa ruchowa  ,,Kwiaty budzą się do życia’’. 

A teraz zamieniam Was w małe kwiatki i wykonujcie moje polecenia.  

,, Skul się w kłębek i wyobraź sobie, że jesteś małym nasionkiem kwiatka. 

Nadeszła wiosna i rośniesz, rozwijasz się i wyciągasz listki do słońca, 

rozchylasz swoje płatki (dzieci powoli rozwijają się jak nasionka aż do 

wyprostowania i stawania na palce, wyciągając ręce do góry). Lekko kołyszecie 

się na wiosennym wietrze. Nadchodzi noc i chłód- zamykamy swoje płatki.” 

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


  ,,Portret Pani Wiosny”  

Pokoloruj  Panią Wiosnę. 

 


