
Wiosna: 

1. Przeczytaj z dorosłym opowiadanie „Jak ślimak spotkał Wiosnę” (Autor: M. Galica)  

i wykonaj polecenia. 

Wczesnym rankiem, gdy wszyscy jeszcze spali, a słońce wysuwało pierwsze promyki 

spod kołderki, drogą maszerowała Wiosna. Pierwszy zobaczył Wiosnę zaspany 

ślimak. Wyciągnął szyję i z ciekawością przyglądał się dziwnej osobie. Wiosna była 

ubrana w zielone spodnie – ogrodniczki z wypchanymi kieszeniami i słomkowy 

kapelusz. Dźwigała wielki plecak, a w ręce trzymała kolorową parasolkę. - Wiosna 

idzie – mruknął ślimak – czas więc i na mnie – i pomaszerował zza Wiosną.  

- Narysuj paluszkiem ślimaczka w powietrzu.  

- Teraz narysuj ślimaczka po śladzie ( karta pracy nr1) 

Tymczasem Wiosna usiadła na skraju drogi i otworzyła plecak. Najpierw wyjęła  

z niego kolorowe kwiaty. Garść niebieskich niezapominajek posadziła po jednej 

stronie strumyka, a kępkę żółtych kaczeńców po drugiej stronie. - Ładnie, ładnie – 

mruknął Ślimak. A Wiosna już sadziła tulipany i krokusy. 

- Wymień kwiatki z opowiadania. Znajdź je na obrazku (karta pracy nr2) 

Było im troszkę chłodno, więc stuliły się w pączkach, jeden pod oknem Kubusia, drugi 

przy budzie Reksia, a trzeci i czwarty pod oknami babci. Ślimak przyglądał się temu 

uważnie i próbował policzyć tulipany, ale stale się mylił i musiał zaczynać od 

początku. 

- Pomóż ślimaczkowi policzyć tulipany wykonując kartę pracy nr 3.  Policz tulipany  

w pętelkach. Których tulipanów jest najwięcej, a których najmniej? Narysuj w odpowiedniej 

chmurce tyle kropek ile znajduje się tulipanów w danej pętelce. 

Za domem Wiosna chodziła od drzewa do drzewa i chuchała na małe pączki, głaskała 

drzewa po gałęziach i coś do nich cichutko szeptała, aż drzewa obudziły się  

i wypuściły pierwsze listki. Zaciekawiony Ślimak przyglądał się i czekał: - Co ta 

Wiosna jeszcze wymyśli? Tymczasem Wiosna wyjęła z plecaka wielki grzebień  

i powiedziała – Teraz uczeszemy czuprynę łąki – i zaczęła machać grzebieniem po 

ziemi. Po chwili szara trawa odżyła, zazieleniła się, a Wiosna uśmiechnęła się 

zadowolona. Ślimak wdrapał się na najwyższą łodyżkę, żeby lepiej widzieć, co będzie 

dalej. Wiosna szukała czegoś po kieszeniach swoich spodni i po chwili wyjęła stamtąd 

garść zielonych żabek, które wypuściła na trawę. Z plecaka wyciągnęła zaspane 

biedronki i motyle. Położyła je delikatnie na ziemi, otworzyła pudełko z farbami  

i pomalowała skrzydła motyli na żółto, niebiesko, pomarańczowo albo w kolorowe 

kółeczka. Później zrobiła kropki na skrzydełkach biedronki i znowu zaczęła czegoś 

szukać w kieszeniach.  

- Wysłuchaj utworu Vivaldiego, poznaj inne wiosenne kwiaty.  



- Według własnego pomysłu wykonaj taniec motyli do utworu Vivaldiego „Wiosna” (pomoce 

– apaszki)  

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

Ślimak wyciągnął szyję – Co ona tam jeszcze ma? – mruczał. Wiosna delikatnie 

wyjęła z kieszonki maleńkiego skowronka, podniosła go wysoko, wysoko do nieba  

i powiedziała: - Śpiewaj głośno, niech wszyscy wiedzą, że już przyszłam. Słońce 

płynęło po niebie i uśmiechnęło się wesoło, skowronek trzepotał skrzydełkami  

i dzwonił jak mały dzwoneczek, a Wiosna otworzyła kolorowa parasolkę, powiesiła ją 

na drzewie i ułożyła się w niej wygodnie, żeby wypocząć. Och – pomyślał ślimak – 

śliczna jest ta Wiosna, jak będę duży, to chyba się z nią ożenię. 

- Namaluj wiosenną łąkę. Użyj ciemnej zielonej farby i narysuj pionowe paski, zapełnij nimi 

całą stronę. Dodaj jasną zieleń i zrób to samo. Gdy kartka wyschnie, użyj plasteliny do 

zrobienia kwiatów na łące. 

          

 

                        

2. Dla utrwalenie obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 

Dokończ zdania: 

Wiosną pojawiają się ...., Wiosną budzą się...., Wiosną przylatują...., Wiosną robi się 

coraz….. a dni są coraz…. 

3. Nazwij owady z karty pracy nr 4. Podziel nazwy owadów na sylaby. Jaką głoskę słyszysz 

na początku każdego wyrazu? Znajdź cień każdego owada. Połącz owada z jego cieniem. 

4. Wysłuchaj zagadki matematycznej. 

https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


Żółwie (autor: Izabela Mikrut) 

Na sałatę żółw miał chęć. 

Przyszło jeszcze  żółwi pięć.  

Sąsiad  żółw choć po obiedzie, 

też z żółwiami wpadł posiedzieć. 

Niech zobaczy, kto nie wierzy. 

Ile wyjąć mam talerzy. 

- Narysuj odpowiednią ilość talerzy, przelicz je.  

5. Wysłuchaj opowiadania „Bajeczka wielkanocna” A. Galicy. Po wysłuchaniu bajki wytnij 

obrazki z karty pracy nr 5 i ułóż je zgodnie z kolejnością zdarzeń. Przyklej i pokoloruj. 

Opowiedz bajkę na podstawie obrazków.  

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, 

dlaczego musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a 

ja mam jeszcze tyle roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce 

powędrowało dalej.  

 

 



Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki 

wygramolił się malutki, żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało 

czerwoną kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko  

nie zdążyło na Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało 

promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego 

Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za 

święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze 

bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś. 

 



 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote 

ręce w stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki 

pierwsze zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo 

małe. 

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym 

dzwonkiem na szyi. 

 



 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce 

głaskało wszystkich promykami, szepcząc wierszyk: 

 

W Wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają. 

6. Naucz się wiersza z opowiadania: W Wielkanocny poranek... 

 



7. Obejrzyj dokładnie koszyczek wielkanocny. Zobacz co powinno się w nim znajdować. 

Wymień wszystkie elementy.  

 

* dla chętnych:  

Skomponuj swój własny koszyczek. (karta pracy nr 6). Będą Ci potrzebne nożyczki, klej 

kredki lub flamastry, możesz też użyć kolorowego papieru. Wykonując tą pracę posłuchaj 

piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 –pisanki kraszanki 

 

8. Zabawa paluszkowa matematyczna: 

Zajączki 

5 zajączków małych kica na polanie ( pięć paluszków uderza o stolik) 

gdy się jeden schowa (chowamy 1 palec) 

Ile zostanie? (dziecko odpowiada) 

5 zajączków małych kica na polanie ( pięć paluszków uderza o stolik) 

gdy się dwa schowają (chowamy 2 palce, w następnym wierszyku 3, potem 4 i na końcu 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


wszystkie 5) 

Ile zostanie? (dziecko odpowiada) 

9. Narysuj zajączka, wg instrukcji krasnala Tadzia. 

https://www.youtube.com/watch?v=lIXNf5OoPaM  

10. Wykonaj wiosenną gimnastykę razem z dziećmi z filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=3taOwV4vXIs    

11. Przyjrzyj się obrazkom na karcie pracy nr 7. Co na nich widzisz? Pokoloruj przedmioty 

zgodnie z ilością wyprostowanych palców na ręce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIXNf5OoPaM
https://www.youtube.com/watch?v=3taOwV4vXIs


Karta pracy nr 1 

 

 

 

 



Karta pracy nr 2 

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 3 

 

 

 

 



Karta pracy nr 4 

 

 

 

 



Karta pracy nr 5  

 

 

 



 

 

 

 

 



Karta pracy nr 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 7 

 

 

 



* dla poszukujących wiedzy: 

- obejrzyj bajkę 

https://www.youtube.com/watch?v=BM1INy6tikg 

Kogo spotkał krasnalek podczas wiosennego spaceru? Skąd wiemy, że jest wiosna? Co się 

zmienia w przyrodzie?  

- obejrzyj inne filmy na temat wiosny: https://www.youtube.com/watch?v=1hMBunlTUSM – 

wiosna w plecaku 

https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w  - Budzik i Ruda 

- A teraz przerwa na ruch: https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU-  wiosenna 

poleczka- czy dasz radę skakać całą piosenkę? Inscenizacja ruchowa do piosenki 

- Wykonaj kartę pracy nr 8  

Narysuj po śladzie drogę pszczółki do kwiatka. Pokoloruj pszczółkę. Pamiętaj, żeby użyć 

właściwych kolorów. Pokoloruj kwiatka na niebiesko. Zastanów się, jakie znasz kwiaty w 

tym kolorze?  

 

- Wykonaj kartę pracy nr 9 

Połącz w pary takie same pisanki, czy każde jajko ma parę? Jeśli nie, dorysuj mu parę  

i pokoloruj wszystkie pisanki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BM1INy6tikg
https://www.youtube.com/watch?v=1hMBunlTUSM
https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w
https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU-


 

Karta pracy nr 8 

 

 



Karta pracy nr 9 

 


