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0. korale 2. kukła
1. słoma

5. wagary

A. lalka; manekin, 
który wygląda 
jak człowiek

F. wąski pasek 
materiału, który 
służy do ozdoby 
lub wiązania 
czegoś

B. naszyjnik z kulek 
lub kostek

C. ucieczka ucznia 
ze szkoły

G. tkanina; materiał  
z lnu lub bawełny

E. suche łodygi 
zboża

D. postać ze słomy, 
która oznacza zimę

6. Marzanna

3. płótno

1a. Proszę narysować wiosnę, a następnie opowiedzieć innym uczniom, jak  
(i dlaczego właśnie tak) wygląda gotowy rysunek. Np. Narysowałem kwiaty, bo 
rosną na wiosnę.

1b. Proszę odpowiedzieć na pytania.

2a. Proszę połączyć wyrazy z ich definicjami.

1. Czy lubisz wiosnę? Dlaczego?
2. Kiedy zaczyna się wiosna w twoim kraju?
3. Czy w twoim kraju świętuje się pierwszy dzień wiosny? W jaki sposób?

4. wstążka

0 1 2 3 4 5 6

B

Pierwszy dzień wiosny
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2b. Proszę przeczytać wpis na blogu i powiedzieć, dlaczego Dominik się cieszy.

2c. Proszę zaznaczyć, czy podane zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F).

2d. Proszę na kartce ułożyć 4 pytania do bloga Dominika, a następnie wymienić się 
kartkami z kolegą / koleżanką i napisać odpowiedzi.

DzienZaDniem HOME      O MNIE      KONTAKT

20 III /czwartek/

Hura! Jutro jest 21 marca i zaczyna się wiosna 
kalendarzowa! Pani w szkole tłumaczyła nam dzisiaj, 
że oprócz wiosny kalendarzowej jest jeszcze wiosna 
astronomiczna, która zaczyna się w dniu równonocy 
wiosennej. Równonoc jest wtedy, gdy dzień i noc mają 
dokładnie tyle samo godzin, i wypada zwykle 20 albo 21 
marca – to związane jest z poruszaniem się Ziemi wokół 
Słońca. Trochę to śmieszne, prawda? 

Śmieszne jest też to, że wiosna nie wszędzie zaczyna się tego samego dnia.  
W niektórych krajach przychodzi już 1 marca, w innych 16, a w Australii dopiero we wrześniu!

Pani opowiadała nam jeszcze, że w  dawnych czasach w  Polsce ludzie wierzyli, że 
pierwszego dnia wiosny trzeba wygonić zimę, bo inaczej nie odejdzie. Dlatego robili ze 
słomy kukłę Marzanny, ubierali ją w  płótno, ozdabiali wstążkami i  koralami, a  potem 
podpalali i  topili w  rzece. Teraz topieniem Marzanny zajmują się głównie dzieci 
w przedszkolach, jednak dla nich to po prostu zabawa. 

My też będziemy jutro świętować pierwszy dzień wiosny. W szkole będą różne konkursy:  
na piosenkę o wiośnie, na wiosenne stroje i na najciekawszą kukłę Marzanny. Będzie też 
quiz wiedzy o  wiośnie, rozwiązywanie zagadek i  szukanie skarbów. Najbardziej zależy 
mi na szukaniu skarbów i  dlatego wcale się nie martwię, że spędzę w  szkole jedyny 
dzień w  roku, kiedy wolno iść na wagary. W  końcu pierwszy dzień wiosny to też Dzień 
Wagarowicza!
A Wy co będziecie jutro robić?
Dominik

P F
0 Dominik opowiada o świętowaniu pierwszego dnia zimy. x
1 Równonoc oznacza, że noc i dzień trwają tak samo długo.
2 Obecnie wiosna astronomiczna i kalendarzowa zaczynają się tego samego dnia.
3 Pierwszy dzień wiosny na całym świecie jest obchodzony 21 marca.
4 Dawniej ludzie wierzyli, że jeśli nie utopią Marzanny, to zima się nie skończy.
5 Tradycja topienia Marzanny jest współcześnie obchodzona tylko w przedszkolach.
6 W szkole Dominika uczniowie będą cały dzień śpiewać piosenki o wiośnie.
7 Dominik bardzo chce wziąć udział w poszukiwaniu skarbów.
8 Pierwszego dnia wiosny uczniowie mogą nie przychodzić do szkoły.
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3. Proszę uzupełnić tekst słowami z ramki w odpowiedniej formie gramatycznej. 

4a. Proszę słuchać piosenki i uzupełniać brakujące wyrazy.

korale / kukła / Marzanna / wstążki / konkurs / wagary / słoma / topić

Wczoraj w szkole robiliśmy  ...........................0. Kasia i Darek przynieśli dużo ........................................1,
a Mikołaj, Aśka i Natalia stare, kolorowe ubrania. Gotowa ...........................................2 była 
wspaniała! Założyliśmy jej zieloną sukienkę i niebieską chustkę na głowę. Monika ozdobiła 
jej strój kolorowymi ...........................................3, a Ania zawiesiła jej na szyi swoje czerwone 
...........................................4. Potem narysowaliśmy jej oczy, nos i duży uśmiech. Oczywiście 
nie będziemy jej ...........................................5, jest za ładna! Nie pójdziemy też jutro na 
...........................................6, tylko zostaniemy w szkole. Jesteśmy pewni, że nasza Marzanna 
zdobędzie pierwsze miejsce w szkolnym ........................................... 7! 

Marzannę

REBUS

Hasło: .....................................................................

delec        lerz    ło   gi

+ j

Spójrz ..............................0 wiosna, kwiaty rozdaje,

więc ..............................1 okna, świat pachnie majem.

Słońce ogrzewa serca po zimie,

korzystaj z wiosny, bo .......................................2 minie.

Tej właśnie wiosny coś się wydarzy,

będziesz szczęśliwy, gdy umiesz ................................3.

Maj znaczy szczęście, maj znaczy miłość.

Coś się wydarzy, to czego ............................................4.

Ref.: To idzie wiosna, wiosna szalona. 

To idzie wiosna, to właśnie ............................5, 

to idzie wiosna, wiosna szalona. 

To idzie wiosna.

Czas już porzucić .....................................6, zwątpienia.

To idzie wiosna, co wszystko zmienia.

Budzą się ..........................................7 śpiące w ukryciu.

Prawdziwa wiosna bywa raz w życiu.

Więc oddaj ...................................8 myślom szalonym,

pokłoń się swoim latom zielonym.

Biegnij i ............................................9, sław jej imię,

korzystaj z wiosny, bo szybko minie.

Ref.: To idzie wiosna...

Wiosna kwiaty rozdaje

idzie

słowa i wykonanie: Małgorzata Ostrowska
muzyka: Andrzej Korzyński

piosenka pochodzi z filmu „Tryumf Pana Kleksa”



154 Lekcja 14

4b. Proszę odpowiedzieć na pytania.

5a. Po czym rozpoznać wiosnę? Proszę rozwiązać zagadki.

1. Jakie uczucia kojarzą się z wiosną, a jakie z zimą?
2. Dlaczego wiosna jest szaloną porą roku?
3. Jak rozumiesz wyrażenie „zielone lata”?

W nim jak w garncu – 
nieustanna zmiana.

Słońce grzeje w południe,
mrozek szczypie z rana,

a do tego jeszcze
przelatują deszcze!

.........................................

Powrócił do nas z dalekiej strony,
ma długie nogi i dziób czerwony.
Dzieci się śmiały, gdy go witały,
a żabki płakały przez dzień cały.

.........................................

Myszek nie łowią,
ptaszków nie jedzą

te szare kotki,
co na drzewie siedzą.

.........................................

Jeszcze śpi wszystko,  
co żyje,

nigdzie nic nie rośnie,
a on nagle śnieg przebije
– powie nam o wiośnie!

....................................

Mały chłopiec w górach
chwycił się za głowę,
bo zobaczył w śniegu

kwiaty fioletowe.

......................................

Słońca kolor mają,
pierwsze wiosnę 

witają.

.................................

Ten ptak wiosnę 
ludziom zwiastuje,

gniazda pod dachem 
sobie buduje.

.................................

Brązowe kuleczki
drzewa oblepiają,

to z nich właśnie liście
wiosną wyrastają.

.........................................

krokusy

marzec

pierwiosnki

bocian

jaskółka

przebiśnieg

bazie

pąki

marzec
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5b. Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ćwiczenia 5a.

6. Proszę rozwiązać krzyżówkę i ułożyć hasło z wyróżnionych liter.

Na poszukiwanie wiosny można ruszać już w .................................0. Oczywistą oznaką końca 

zimy będą białe .................................1, które wychodzą spod śniegu. Wkrótce w lasach i na 

łąkach pojawią się także .................................2, a w górach będzie można zobaczyć fioletowe 

.................................3. Drzewa również zaczną odczuwać coraz cieplejsze dni – na wierzbie 

pojawią się szare kotki, czyli .................................4, a na pozostałych drzewach wyrosną  

.................................5. Oznak wiosny można wypatrywać też w świecie ptaków. I choć widok 

jednej .................................6 może nas zmylić, to klekot .................................7 niewątpliwie 

wskazuje na to, że wiosna już tu jest. 

marcu

Pionowo: 
1. Czarno-żółtą mam sukienkę, w pasie bardzo cienką, lecz gdy chcę się zaprzyjaźnić,
    odganiasz mnie ręką.
2. Na czerwonych nogach po tym świecie chodzę i zielone żabki chętnie chwytam dziobem.
3. Na zimę pod śniegiem białym się ukryłam, gdy tylko stopniał – łąkę zazieleniłam.
4. Z kolorowymi skrzydłami latam nad kwiatami.

Poziomo:
2. Mówią o nas kotki, choć nie jemy myszek, rośniemy na wierzbie, wiatr nami kołysze.
5. W czerwonej sukience chętnie spaceruję i swe czarne kropki wszystkim pokazuję.

PROJEKT
Proszę podzielić się na grupy i przygotować quiz o wiośnie, a następnie przeprowadzić 
go w klasie. Która grupa przygotowała najciekawsze pytania? Która grupa najlepiej 
odpowiedziała?

1

2

3

4

5

d

b

c

f

e

a
Hasło: ............................................




