
Wiosenne zagadki dla NIEDŹWIADKÓW: 

Jaka to pora roku? 

Bociany z podróży wracają,  

wokół kwiaty rozkwitają.  

Motyle pojawiły się na łące,  

ale dni nie są jeszcze gorące. (wiosna) 

 

Jakie to zwierzę? 

Mieszka pod ziemią i kopie tunele.  

Rolnicy go nie lubią, bo szkód robi wiele. (kret)  

Szara, z długim ogonkiem, w małej norce mieszka.  

Z kotem bawi się w berka, taka z niej mała śmieszka. (mysz)  

Czerwone nogi, czerwony dziób,  

po polu kroczy, bo myszek tu w bród. (bocian)  

Ma skoki, słuchy i ogon króciutki.  

Skacze po polu, jest bardzo cichutki. (zając)  

Nad polem wysoko głos jego rozbrzmiewa.  

O nadchodzącej wiośnie pierwszy piosenki śpiewa. (skowronek)  

Ma muszlę na grzbiecie i śmieszne małe rogi.  

Dzieci go pytają: Chcesz sera na pierogi? (ślimak)  

Na czerwonym płaszczyku czarne kropki ma.  

Mszyce z liści zjada. Czy ktoś z was ją zna? (biedronka) 

 

Ciekawostki o wybranych zwierzątkach wymienionych wyżej: 

Mysz zamieszkuje pola, łąki i lasy. Gromadzi zapasy pokarmu. Zimą przebywa w stogach 

siana lub w stodołach. Chętnie również wprowadza się do domów ludzi. Wiosną przenosi się 

na pola uprawne. Wyrządza szkody w plonach. Kopie płytkie, ale dość długie nory. Jest 

wszystkożerna. Żywi się m.in. nasionami traw, zbóż, owadami.  

Kret mieszka pod ziemią, gdzie buduje gniazdo z mchu i trawy. Obok gniazda organizuje 

sobie spiżarnię, w której gromadzi pożywienie, np. dżdżownice. To jego zapasy na zimę. Nie 

zapada w sen zimowy. Żyje samotnie. Ma silne łapy i mocne pazury, dzięki czemu może 

budować długie, podziemne tunele. Niszczy wtedy korzenie roślin. Ziemię wypycha na 

zewnątrz, tworząc kopce. Na powierzchni ziemi porusza się niezgrabnie. Rzadko się tu 

pojawia. Żywi się m.in. robakami, dżdżownicami, owadami. Niszczy rośliny.  



Skowronek najbardziej lubi przebywać na polach, łąkach i pastwiskach. W lutym, kiedy 

jeszcze ptasie koncerty są rzadko słyszalne, głos skowronka rozbrzmiewa już nad polami. 

Śpiewa najczęściej w czasie lotu. Jego głos jest bardzo przyjemny dla ludzkiego ucha. 

 

 

OPOWIADANIE o  zwiastunach wiosny z serii „Olek i Ada” 

– Wstawajcie, śpiochy! – budził dziadek Olka i Adę. – Mamy już wiosnę! Od dzisiaj mamy 

tyle samo dnia co nocy, a od jutra dzień będzie coraz dłuższy, a noc coraz krótsza... Aż do 

wakacji!  

– Wiosna, a spać się chce! Jestem senny – wiosenny!  

– Nie marudź, wstawaj szybko, a nie pożałujesz! I ty Ada, też!  

– A mogę dośnić do końca moją bajeczkę? 

– Dobrze, daję wam piętnaście minut na obudzenie i wyjście z łóżka! Po piętnastu minutach 

dzieci były na nogach, myły buzie i ręce w umywalce, czyściły zęby. – Ubierajcie się, 

wychodzimy!  

– A co będziemy robić? – spytała Ada.  

– Wyruszamy na poszukiwanie wiosny!  

– A jak wygląda wiosna? – spytała Ada.  

– Za chwilę ją zobaczysz!  

Ada wyobraziła sobie wiosnę jako panią w zielonej sukni, z wiankiem na głowie, niosącą 

koszyk pełen kwiatów. Olek rozglądał się, szukając zwiastunów wiosny.  

– Ja tu widzę tylko zimę! Wszędzie śnieg, drzewa są gołe, bez liści, gdzie tu wiosna?  

– Tak myślisz? Rozejrzyj się, patrz uważnie, to zobaczysz wiosnę!  

Nagle Ada się zatrzymała. – O, jakie ładne, białe kwiatki! Wyrastają ze śniegu!  

– To przebiśniegi! Widzisz, Olku, Ada pierwsza zauważyła wiosnę!  

– O, a tam takie fioletowe kwitną! Ale ich dużo!  

– To są przylaszczki! Dwa punkty dla Ady!  

Ada, dumna, rozglądała się wszędzie.  

– O, jeż wyłazi spod gałęzi! – Obudził się ze snu zimowego! – O, bazie rosną na wierzbie! 

 – Brawo, Olku, to też oznaki wiosny! Na polu, między płatami topniejącego śniegu, zieleniło 

się coś jak trawa. 

 – O zielone rośnie! – zawołał Olek.  

– To wschodzi ozimina – zboże zasiane jesienią, które przezimowało na polu!  

– O, lecą jaskółki!  

– Brawo! Jedna jaskółka nie czyni wiosny, ale całe stadko – tak! – powiedział dziadek. – 

Jedna jaskółka mogła przezimować w norce u kreta, razem z Calineczką! – stwierdziła Ada.  

– Wiosną niedźwiedzie budzą się z zimowego snu, wychodzą głodne ze swojej gawry 

i szukają tłustych małych dziewczynek do jedzenia! – zażartował Olek.  

– Ale mnie nie zje, bo powiem, że jestem niesmaczna! – powiedziała Ada, ale na wszelki 

wypadek rozglądała się dookoła.  

– Ada, nie słuchaj go, tu nie ma niedźwiedzi! Co najwyżej mogły się obudzić borsuki 

i chomiki!  

– Ale one nie jedzą dzieci? – upewniła się Ada.  

– Z tego co wiem, to nie! – uśmiechnął się dziadek. Dzieci usłyszały głośny dźwięk 

dochodzący znad podmokłych łąk.  

– Co tak hałasuje? – zdziwił się Olek.  



– To żuraw! Jego klangor niesie się na wiele kilometrów!  

– Żurawie przyleciały?  

– Już miesiąc temu! Zawsze przylatują, zanim zacznie się wiosna! 

 – O, bociany, bociany, bociany – zawołała Ada. Wysoko na niebie krążyły bociany. Wracały 

do swoich gniazd.  

– No, to już możemy być pewni, że wiosna nadeszła! – powiedział dziadek. 

Źródło: „Olek i Ada. Przewodnik metodyczny, cz.4”, wyd. MACedukacja 

 

Zajęcia muzyczne- „W lesie”: 

Do, re, mi, do, re, mi,  

skaczę sobie, dwa i trzy,  

jedna nuta – jeden skok,  

w przód, do góry, potem w bok.  

Skaczę sobie pośród drzew,  

a nad głową słyszę śpiew: 

do, re, mi, fa, sol, la,  

ktoś te nuty w lesie gra.  

Mruczy, nuci, gwiżdże, śpiewa,  

w rytm melodii szumią drzewa,  

wkoło słyszę skoczne dźwięki...  

Czy to leśne są piosenki?  

Tony niskie i wysokie,  

zerkam w górę jednym okiem,  

widzę ptaki, ćwiczą gamę,  

myślą, że są w lesie same.  

Chcesz im pomóc, powtórz to:  

do, re, mi, fa, sol, la, si, do.  

Źródło: CC-BY-3.0 http://www.epodreczniki.pl/reader/c/237374/v/3/t/student-

canon/m/KL1_ORE_V9ZIMA _1_2_20_104_p2 


