
ZAŁĄCZNIK 1.      Teksty wierszy i opowiadań do tematu „ Witamy wiosnę” 

Wtorek 6.04. 

1. Zagadki o porach roku; 

 

Na dzień dobry śniegiem prószy 

Potem mróz przychodzi 

Buzia szczypie, marzną uszy 

Gdy na dwór wychodzisz                   / Zima/ 

 

Maluje liście kolorowo 

Na czerwono i pomarańczowo 

Słońce świeci, gdy ona się śmieje 

Kiedy płacze, to deszcz leje              / Jesień/ 

 

O tej porze roku są najdłuższe dni 

A słońce z wysoka grzeje nas i lśni 

Wakacyjna pora woła nas w góry, 

Nad morze i nad jeziora                   / Lato/ 

 

Jaka to pora roku 

Rozrzuca zieleń wokół? 

Kwiaty barwi na łąkach  

I słucha pieśni skowronka             / Wiosna/ 

 

 

Środa 7.04. 

Opowiadanie „ Jak Igiełka szukał wiosny” 

Jeż Igiełka całą zimę spędził zagrzebany w liściach. Pewnego dnia obudził 

się , bo coś zaczęło łaskotać go w nos. 

- Co się dzieje? -pomyślał jeż. To chyba słońce, ale skąd ono się tu wzięło? 

I dlaczego mnie budzi? Chyba że…….nie to niemożliwe – powiedział. 

Igiełka pomyślał , że to może wiosna przyszła, ale szybko wrócił do 

drzemki. Słońce jednak nie dawało mu spokoju, świeciło prosto w nos. 

- Chyba muszę wstać – pomyślał. Sprawdzę, czy wiosna już przyszła. 

Wyszedł ze swego legowiska, rozejrzał się i bardzo szybko zobaczył, że 



świat się zmienił. Nie ma już kolorowych liści, a z ziemi wystają kolorowe 

krokusy. Ptaki śpiewają i wieje ciepły wiatr. 

- Chyba przyszła wiosna- pomyślał jeż Igiełka. 

- Sprawdzę jeszcze moją polanę – zdecydował. 

Kiedy tam doszedł, jego oczom ukazał się piękny widok. Białe zawilce 

pokrywały całą polanę. 

- O, jak tu pięknie!- zachwyciła się jeż. -  Nareszcie jesteś wiosno! 

- Chyba jestem głodny, idę na polowanie – pomyślał jeż i poszedł w 

stronę pobliskiej łąki. 

 

 

Piątek 9.04. 

Wiersz „ Roześmiana wiosna” 

 

Roześmiana wiosna , kwiaty malowała 

Przechyliła kubek i farby wylała 

Krokusy zmieniły białe swe okrycia 

A jak wyglądały zaraz zobaczycie 

Pierwszy krokus w łatki 

Drugi w żółte ciapki 

Trzeci fioletowy 

A czwarty bordowy 

Piąty w różowe paseczki 

Szósty w zielone kropeczki 

Siódmy w czerwone kreski 

A ósmy – niebieski. 

 

 


