
 

Był poniedziałek – pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Króliczek postanowił 

zaprosić do parku swoich przyjaciół. Umówili się na godzinę 10.00. Idąc na 

spotkanie, rozglądał się dookoła podziwiając pierwsze oznaki wiosny. Bardzo 

podobały mu się trzy duże kasztanowce rosnące przy drodze. Kawałek dalej 

dostrzegł też pięć pięknych drzew z kwitnącymi kwiatami – to była wiśnia. Ile 

drzew minął króliczek w drodze do przyjaciół? Kiedy dotarł nad jezioro, przy 

którym zebrali się jego koledzy dostrzegł trzy małe wróbelki taplające się w 

wodzie. Nieopodal wielka sowa siedziała na drzewie, a nad drzewem przeleciało 

stado dziesięciu wron. Ile ptaków widział króliczek? Przyjaciele z którymi 

umówił się króliczek to miś, prosiaczek, tygrysek. Ilu ich było wszystkich razem 

z króliczkiem? Zwierzątka postanowiły zaplanować w jaki sposób przywitają 

Panią Wiosnę. Niestety nie mogły dojść do porozumienia, postanowiły więc 

odwiedzić Krzysia i poprosić go o pomoc w rozstrzygnięciu sporu. Zbliżając się 

do jego domu dostrzegli mamę Krzysia, która na sznurku rozwieszała cztery 

skarpetki w kolorze czarnym, dwie żółte i sześć czerwonych. Ile skarpetek w 

sumie rozwiesiła mama Krzysia? Kiedy przed domem dostrzegli swojego kolegę 

okazało się, że nie był on sam. Właśnie przygotowywał miseczki dla swoich 

czterech nowych członków rodziny, kotków. Dla każdego musiał przygotować 

miseczkę na jedzenie i osobną miseczkę na wodę. Ile w sumie miseczek 

przygotował Krzyś dla kotków? Po chwili rozmowy zwierzątka wspólnie z 

Krzysiem ustaliły, że na przywitanie Wiosny wspólnie zrobią piękny bukiet z 

kolorowych tulipanów. Każdy z nich, króliczek, miś, prosiaczek, tygrysek i Krzyś 

musieli znaleźć trzy piękne, duże tulipany rosnące na łące nieopodal. Z ilu 

kwiatów składał się bukiet? Zebrane łupy były przepiękne. Zwierzątkom tak się 

spodobało, że postanowiły jeszcze przygotować bukiet z krokusów, które 

widziały w drodze do Krzysia oraz poszukać bazi nad stawem. Po ciężkiej pracy, 

mama Krzysia dla każdego przyniosła po dwa ciasteczka. Ile ciasteczek 

przyniosła w sumie? Najedzeni przyjaciele wyruszyli w podskokach do Pani 

Wiosny. Kiedy do niej dotarli pierwszy odezwał się króliczek: Chcielibyśmy 

Panią przywitać tymi bukietami, które sami zebraliśmy, mamy nadzieję że 

przyniesie nam Pani cudowne dni, ciepłe promyki słońca, śpiewające ptaki na 

drzewach, kwitnące rośliny, które pobudzą nas do życia. Pani Wiosna 

podziękowała im bardzo serdecznie, nie ukrywała swojego wzruszenia. Nagle 

niebo rozpromieniło się, zawiał ciepły wiaterek. W tle było słychać zegar, który 

wybijał godzinę 15.00. Ile czasu minęło od początku spotkania się zwierząt? 

 

 

 


