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Wiosna zbliża się wielkimi krokami… 

Patrzaj, dziecino, jak na naszej lipie 
już rój drobniuchnych listeczków się sypie; 
wkrótce porzucą swych pączków osłonę 
(jak dziatwa zrzuca zimowe futerka) 
i błysną w słońcu, jasne i zielone. — 
a na gałązkach ptaszyna zaćwierka. 

Słoneczko cieple, swawolne i płoche 
tak się zawzięło na Zimę-Kumochę, 
że obrażona na tę nieuprzejmość 
za siódmą górę wynosi się Jejmość, 
ucieka żwawo z granic Europy, 
bo ją wiosenka mocno parzy w stopy! 
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Kiedy wypada pierwszy dzień wiosny 2022? Kiedy znów będzie ciepło?                            

Symbolem są dłuższe dni i krótsze noce - pierwszy dzień wiosny.  

Wiosna kalendarzowa, jak co roku wypada 21 marca, ale astronomiczna, związana z wejściem 

Słońca w znak Barana zacznie się dzień wcześniej, już 20 marca. Słońce nie zawsze wędruje tak 

samo, dlatego też pierwszy dzień wiosny astronomicznej może się zmieniać. 

Czym charakteryzuje się pierwszy dzień wiosny?                                                                         

Po często ponurej i mroźnej zimie rozkwitająca i zazieleniająca się natura jest pierwszym 

symbolem początku wiosny. Zmienia się pogoda – wzrasta temperatura, niebo jest rzadziej 

zachmurzone i można spodziewać się dużej liczby słonecznych dni.  Jedyną wadą wiosny może być 

tylko większa częstotliwość występowania burz. 



Jak możemy uczcić pierwszy dzień wiosny?                                                                                   

Najpopularniejszym obrządkiem związanym z nadejściem nowej pory roku jest topienie lub palenie 

Marzanny – słomianej kukły symbolizującej zimę. Rytuał pochodzi od słowiańskich Jarych Godów, 

czyli cyklu obrządków żegnających zimę. Utopienie marzanny nie tylko miało powitać wiosnę, ale 

też być zapowiedzią udanych i obfitych plonów w danym roku. Słowianie początek wiosny 

obchodzili bardzo hucznie, bawili się wspólnie, a przede wszystkim robili mnóstwo hałasu, co 

miało jeszcze skuteczniej odpędzić zimę. Obecnie zwyczaj ten traktowany jest jak forma zabawy.

 

Ptasie zwiastuny wiosny  

Ptaki wracają z zimowisk według stałego kalendarza powrotów. Człowiek obserwuje te 

przyloty już od wielu, wielu lat, bo powracające ptaki to zapowiedź wiosennych zmian, cieszących 

także nas.  

„Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka” – mówi przysłowie ludowe. I rzeczywiście to 

jeden z najwcześniej przylatujących do nas ptaków. Przyloty skowronka zaczynają się już od 

połowy lutego. Skowronek jest małym ptakiem, żyjącym wśród pól i łąk. Nie wszyscy mają 

możliwość zauważyć jego powrót. Ale na pewno wszyscy znają jego śpiew, który słychać w pełni 

sezonu - wibrujący, wznoszący się nad polem wraz ze zrywającym się w górę ptakiem. 



 

 

Żuraw przylatuje do nas na przełomie lutego i marca. Jest ptakiem o prawdziwie 

królewskim wyglądzie! Porusza się wręcz majestatycznie. W locie żurawie bywają mylone 

z bocianami. Ale uwaga – można nie dać się zmylić – żurawie lecą w skupieniach, które 

nazywamy kluczem. Jeśli słyszymy, że ktoś widział klucz lecących bocianów, możemy 

sądzić, że były to żurawie – bociany nigdy nie tworzą kluczy.  Jeśli przy tym lecące ptaki 

odzywają się charakterystycznym, trąbiącym głosem (klangor), prawdopodobieństwo 

zamienia się w pewność. 



Nieco później, bo od drugiej połowy marca, wracają bociany 

Nasza wieś jest mocno przywiązana do ich widoku, a wszędzie ptaki te są witane z radością. 

Gniazdo boćka na dachu domostwa miało przynosić szczęście, a i teraz gospodarze chętnie 

zakładają na dachu specjalne podstawy, żeby ułatwić mu założenie gniazda. Bociany zwykle 

wracają do zajmowanego od lat tego samego gniazda, ale jeśli coś przeszkodzi w powrocie 

ubiegłorocznemu towarzyszowi, w gnieździe pojawi się inny. Para wita się w gnieździe klekotem, – 

czyli szybkim „klapaniem” dzioba. Wszyscy znamy ten dźwięk.  

 

Propozycje zabaw dla rodziców z dziećmi w domu: 

 ·Narysuj, co czujesz? Zadanie polega na narysowaniu na kartce tego, co dziecko rysuje nam na 

plecach. Np. dom, słoneczko. Jest przy tym dużo zabawy i śmiechu. Podczas zabawy zmieniamy się 

rolami. To bardzo fajny sposób na wspólne spędzenie czasu. Warto wprowadzić pojęcie „startu”, 

gdy zaczynamy rysować i „stop”, gdy kończymy. 

Kodowanie ruchów dłoni: Siadamy naprzeciwko siebie, układamy dłonie płasko na stole 

i zaczynamy zabawę. Pierwsza osoba wykonuje 2 – 3 sekwencje ruchów dłońmi lub palcami   

ponownie kładzie je płasko na stole zastygając bez ruchu. Druga osoba stara się powtórzyć 



zaobserwowane ruchy. Zamieniamy się rolami. Dziecko uczy się obserwacji, pojęcia sekwencji, 

powtarzalności. 

- Obserwacja ptaków to także jedna z form na wiosenną zabawę z najmłodszymi. Kiedy świat 

budzi się do życia, nie tylko rośliny, ale także patki ukazują swoje oblicze. O tej porze roku 

słychać je bardzo wyraźnie. Atrakcją dla dzieci będzie podglądanie ptaków przez lornetkę a także 

spacer w poszukiwaniu ich gniazd. Maluchy lubią również naśladować dźwięki ptaków. A gdy 

zrobi się zimno, zaproponuj dziecku zabawę w udawanie latania. Chwila biegania po łące z 

jednoczesnym machaniem ramionami to nie tylko szybka  

i skuteczna rozgrzewka, ale też fantastyczna zabawa dla dzieci. 

- Fantastyczną zabawą jest wspólne szukanie pierwszych oznak wiosny i tropienie śladów. Zabierz 

dziecko do lasu bądź parku i pobawcie się w detektywa. Zabawa polega na szukaniu 

przebiśniegów, krokusów, pierwszych pączków na gałązkach czy kiełkujących roślin. Taka forma 

spędzania czasu z dzieckiem może być także doskonałą lekcją  

o środowisku. Z kolei, jeśli dysponujesz ogrodem albo działką zaangażuj malucha  

w wiosenne porządki. Grabienie liści, zbieranie suchych gałązek to świetna zabawa dla każdego 

dziecka. 
- Wiosenne porządki są potrzebne nie tylko na podwórku, ale także w domu. Kiedy zbliża się 

upragniona wiosna pozbywamy się niepotrzebnych rzeczy, myjemy okna, pierzemy dywany. 

Zaangażuj swoje dziecko we wspólne sprzątanie, a przekonasz się, że to może być wspaniała 

zabawa. Ważne, aby rodzice wychodzili naprzeciw oczekiwaniom swoich podopiecznych i sami 

wymyślali jak aktywnie i na wesoło spędzić wspólny czas. 

 



„Marsz śniegowców” - piosenka 

Gdy na świecie niepogoda,  

tupu-tupu, tupu, tup,  

gdy strumieniem płynie woda, 

tupu-tupu, tupu, tup, 

każdy wciąga nas z ochotą,    

bo na ziemi wszędzie błoto,  

tupu, tup, tupu, tup, 

tupu-tupu, tupu, tup. 

Nie lubimy chodzić sami, 

tupu-tupu, tupu, tup, 

przechadzamy się parami, 

tupu-tupu, tupu, tup, 

ale zaraz z zimy końcem 

ukrywamy się przed słońcem,   

tupu, tup, tupu, tup, 

tupu-tupu, tupu, tup. 



TYLKO 20 MINUT DZIENNIE... 

 ,,Codzienne czytanie dzieciom i radykalne ograniczenie mediów wizualnych jest najlepszą 

inwestycją w ich przyszłość.” Jim Trelease Głośne czytanie dzieciom 20 minut dziennie i 

codziennie to od lat propagowany model wychowania czytelników. Najlepszym jednak wzorcem 

czytelniczym dla dziecka są jego rodzice lub opiekunowie. Dzieci uczą się, bowiem przez 

obserwację. Jeśli w domu, z którego wyrasta maluch, nie ma książek, nie ma czytających rodziców 

trudno od niego oczekiwać zainteresowania literaturą. Czytajmy sami, czytajmy dzieciom do snu 

lub w ciągu dnia. Codzienne czytanie to ceremoniał, w którym nie chodzi tylko o książkę, ale o 

przytulenie, o poczucie bezpieczeństwa i poświęcenie uwagi.  

To również świetny sposób na przyjemne spędzenie czasu i niezapomnianą zabawę. 

Głośne czytanie: 

- rozwija wyobraźnię – zmusza do zastanowienia się i do analizy, jest przeciwieństwem 

   telewizji, gdzie wszystko mamy podane jak ,,na tacy”  

- uczy myślenia logicznego, przyczynowo – skutkowego 

- buduje więź między czytającym rodzicem i dzieckiem 

- rozbudza ciekawość świata – dziecko odtwarza zachowanie ulubionych bohaterów, którzy 

  służą mu za przykład, ważne by podsuwać dziecku wartościowe książki 

- wzbogaca język, poprawia zrozumienie tekstów i poleceń 

- kształtuje nawyk czytania - styczność dziecka z literaturą od najmłodszych lat wzbudza 

  zainteresowanie literami i chęcią samodzielnego czytania 

 - rozwija inteligencję emocjonalną, empatię, wrażliwość moralną 

- pomaga radzić sobie z emocjami i problemami. 

Jak zachęcić dziecko do czytania – 15 sposobów? 

Co możesz zrobić, żeby twoje dziecko należało do tych czytających? 

– porady dla rodziców. 

Pozytywne nastawienie-jeśli tata o książkach wypowiada się pogardliwie i mówi, że lepszy jest 

film, a i mamy z książką w ręku dziecko nie widzi, to nie pokocha czytania. Musi widzieć, ze 

książki to jest to! Opowiedz o książce, którą właśnie czytasz, mów dziecku, co jest w niej 

ciekawego, pokaż okładkę. Czas czytania. Jeśli rodzicom trudno wykroić w ciągu dnia chwilę na 

spokojną lekturę, można wprowadzić „czas na książkę”.Oczywiście, gdy dziecko jest młodsze, 

czytać muszą mu rodzice. Jeśli wprowadzicie zwyczaj głośnego czytania, to nawet starsze dziecko z 



chęcią posłucha. Niech to będzie taka mała rodzinna tradycja. Wybierz odpowiednio. Książka musi 

być stosowna do wieku. Dla najmłodszych – 

 z grubymi kartkami oraz kolorowymi ilustracjami. Najbardziej opornego przedszkolaka zaciekawi 

książka z okienkami, pod którymi coś się kryje. Dobór książki powinien uwzględniać też 

zainteresowania dziecka Niech książka pojawia się także wtedy, gdy szukacie odpowiedzi na jakieś 

pytanie, np. „ jak duże były dinozaury?” 

Nie tylko książki. Czytać można też czasopisma. Pozwól, aby dziecko samo obejrzało 

otrzymane pismo, potem siądź i czytaj razem z nim. Rozmawiaj o tym, co było dla niego zajmujące, 

bo lektura jest wtedy ciekawsza, gdy można dzielić się przemyśleniami. Czytaj głośno i rób to z 

radością! Wcielaj się w bohaterów, czytaj piskliwie, grubo, szeptem i głośno. Wciągnij swoje 

dziecko w świat czytanej książki. Nie wstydź się czytania na głos, dziecko wcale nie ocenia, za to 

ceni wysiłek i zainteresowania rodzica. Daj wybór. Niech w domu książki będą o różnej tematyce, 

niezależnie od płci dziecka. Pomóż dziecku poszukać czegoś interesującego dla niego. Jeśli lubi 

określony rodzaj książek – dostarczaj je, z czasem możesz podsuwać też coś innego. 

Odwiedźcie bibliotekę. Niech książkę pomoże wybrać bibliotekarz, będzie na pewno bardziej 

interesująca. Idźcie na zakupy. Odwiedźcie dużą księgarnię z założeniem: każdy kupuje jakąś 

książkę dla siebie.  Podyskutuj z dzieckiem o tym, co chce wybrać i dlaczego. Jeśli dziecko zaczyna 

czytać, pozwól, żeby czytało Tobie i nigdy nie okazuj zniecierpliwienia. Nie poprawiaj, nie koryguj. 

Bądź cierpliwym słuchaczem- przyniesie to znacznie lepsze efekty niż bycie „nauczycielem”. 

Jeśli dziecko nie chce czytać samodzielnie – sięgnij po komiksy: mało tekstu, łatwo 

zrozumieć sens z obrazków, ale… nie do końca, więc prędzej czy później dziecko zacznie 

podczytywać, o co chodzi. Sięgnijcie po gry, które usprawniają czytanie: „sylaby”, „słówka”, 

„scrabble”: dzięki zabawie literami dziecko zacznie lepiej czytać, a czynność, którą wykonuje się z 

łatwością, daje więcej radości. 

Zrób książkę dla dziecka: weź jego fotografię ( możesz też zaplanować sesję pod tytułem 

„ jeden dzień z życia” i każdą z nich podpisz jednym lub kilkoma zdaniami. Taka książka znacznie 

bardziej zachęci do czytania. Zepnij lub binduj tak powstałą książkę. Osoby lubiące scrapbooking 

mogą tworzyć całe albumy z rodzinnymi lub innymi opowiastkami. Nic na siłę. Jeśli dziecko nie 

jest zainteresowane daną książką, odłóż ją. Pozwól odstawić niedokończoną na półkę. Nie zmuszaj 

do czytania, zachęcaj, proponuj i licz się z tym, że dziecko może odrzucić to, co wybierze rodzic. 

Zrób coś z książką. Oczywiście niedosłownie: przygotujcie teatrzyk lub umówcie się, że przez cały 

dzień będziecie bohaterami wybranej historii. Zróbcie krzyżówkę, rebus, labirynt. Zaprojektujcie 



grę, która będzie się rozgrywać w świecie wybranej opowieści. Narysujcie ilustrację, ułóżcie dalszy 

ciąg. 

Motywuj do samodzielnego czytania: przygotuj karteczki z „zadaniami”. Jeśli dziecko ją 

przeczyta i zadanie wykona (np. „ ten , kto podskoczy trzy razy i zawoła : „hura”, dostanie 

cukierka), będzie na niego czekała niespodzianka. To motywuje do czytania ze zrozumieniem. 

RODZICU, OTO 7 KROKÓW DO SUKCESU, – ABY TWOJE DZIECKO MOGŁO 

POCZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE. 

 

1. Nieustannie dawaj odczuć dziecku, że jesteś obok i zawsze pomożesz. 

2. Pomagaj swojemu dziecku w poradzeniu sobie z gwałtownymi emocjami (lękiem, smutkiem, 

złością). 

3. Wspieraj emocjonalnie swoje dziecko w sytuacjach trudnych takich jak: wizyta w przychodni, 

zmiana rytmu dnia, choroba. 

4. Daj swojemu dziecku poczucie przynależności: stwórz mu własny kącik do zabawy, oswajaj z 

najbliższym otoczeniem. 

5. Znajdź dla swojego dziecka przytulankę – pocieszyciela, pozwalaj, aby dziecko mogło wszędzie 

ją zabierać. 

6. Daj odczuć swojemu dziecku, że kochasz je bezwarunkowo. 

7. Wyznacz jasne reguły, postaw granice, określ zasady – nie 

zmieniaj ich w zależności od pory dnia czy swojego humoru. 



Przysłowia o wiośnie i marcu 

• „A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy” 

• „Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa” 

• „Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje” 

• „W marcu jak w garncu” 

• „Na marzec narzeka każdy starzec” 

• „Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje” 

KARTY PRACY 
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