
PONIEDZIAŁEK 
 
„Co słychać w przyrodzie na przedwiośniu” zachęcamy do spacerów z dala od skupisk 
ludzkich.  Warto uwrażliwić dziecko na zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie 
wczesnowiosennym. 
 
1. Zagadki dla mądrej główki. Czy znasz odpowiedzi na wszystkie zagadki? 

Z lodu uwalnia się rzeka 
i ze snu budzą się drzewa. 
Ptaki wracają z daleka, 
będą wić gniazda i śpiewać. 
Sady zabielą się kwieciem. 
Jaka to pora roku - wiecie? 
wiosna 
 
Przez śnieg się odważnie przebijam. 
Mróz nawet mnie nie powstrzyma. 
Mam listki zielone, tak jak wiosna, 
a dzwonek bielutki jak zima. 
przebiśnieg 

On pierwszy do nas 
z ciepłych krajów wrócił, 
i nad polami 
piosenkę zanucił. 
bocian 

W marcu się zaczyna, gdy się 
kończy zima. Przyjdzie z wiatru 
ciepłym wiewem, z pięknem 
kwiatów, z ptaków śpiewem. 
wiosna 

Mówią – że w nim jak w garncu, 
nieustanna zmiana. 
Słońce grzeje w południe, 
mrozek szczypie z rana, 
a do tego jeszcze 
przelatują deszcze! 
marzec 

Po marcu przyjeżdża 
w kwiecistej karecie. 
Przed majem odjeżdża. 
Kto taki to miesiąc? Czy wiecie? 
kwiecień 

Zobaczysz je wiosną, 
gdy na wierzbach rosną. 
Srebrne futra mają. 
Jak się nazywają? 
bazie 



W brązowych kapturkach 
chowają się listki wiosną. 
A potem będą zielone, 
gdy trochę podrosną. 
Pąki 

 
2. Teatrzyk „O żółtym tulipanie” 

(ilustrowanie sylwetami) – zachęcamy do  odegrania roli deszczyku, słońca, tulipana, dziecka  

i narratora. 

W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipan. Tulipan jak wszystkie małe 

dzieci, spał całymi dniami. Wokoło było bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia usłyszał lekkie 

pukanie do drzwi.  

Kto tam? – zapytał obudzony ze snu Tulipanek.  

To ja – Deszczyk Chcę wejść do Ciebie nie bój się otwórz.  

Nie, nie chcę, nie otworzę. Tulipanek odwrócił się na drugą stronę i smacznie zasnął. Po chwili 

mały Tulipanek usłyszał pukanie.  

Puk, puk, puk Kto tam? To ja Deszcz Pozwól mi wejść do swojego domku.  

Nie, nie chcę, abyś mnie zmoczył. Pozwól mi spać. Po pewnym czasie Tulipanek znów usłyszał 

pukanie i cichutki głosik wyszeptał Tulipanku, Puść mnie! Ktoś ty?  

Promyk słoneczny odpowiedział cieniutki głosik.  

Nie potrzebuję cię! Idź sobie!  

Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do tulipanowego domku przez 

dziurkę od klucza i zapukał.  

Kto tam puka? zapytał zżółkły ze złości Tulipan.  

To my: Deszcz i Słońce.  

My chcemy wejść do ciebie.  

Wtedy Tulipanek pomyślał: Ha muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady.  

Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz wziął przestraszonego 

Tulipanka za jedną rękę Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko aż pod sam sufit. Mały 

Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i o dziwo znalazł się wśród pięknego ogrodu 

na zielonej polanie Promyki słońca padały na żółtą główkę Tulipana. A rano przyszły dzieci i 

zawołały: 

Patrzcie jaki piękny żółty tulipan, Teraz wiemy, że jest wiosna. 

 

 

 



3. Obrazek do pokolorowania 
 
 
 
 

 
 
 


