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„Wiosna, wiosna… Wiosna, ach to TY!” 
 



 

ZNAJDŹ WSZYSTKIE RÓŻNICE MIĘDZY OBRAZKAMI 

 
 

Złote myśli 
"Gdyby nuta powiedziała: jedna nuta nie czyni muzyki 

...nie było by symfonii. 
Gdyby słowo powiedziało: jedno słowo nie tworzy stronicy 

...nie było by książki. 
Gdyby cegła powiedziała: jedna cegła nie czyni muru 

...nie było by domu. 
Gdyby kropla powiedziała: jedna kropla wody nie może utworzyć rzeki 

...nie było by oceanu. 
Gdyby ziarno zboża powiedziało: jedno ziarno nie może obsiać pola 

...nie było by żniwa. 
Gdyby człowiek powiedział: jeden gest miłości nie ocali ludzkości 

...nie byłoby nigdy na ziemi sprawiedliwości i pokoju, godności i szczęścia". 
 

Michel Quoist 
 

 

Warzy żaba smar,  
pełen smaru gar,  
z wnętrza gara bucha 
para,  
z pieca bucha żar,  
smar jest w garze,  
gar na żarze,  
wrze na żarze smar. 

Mała muszka spod 
Łopuszki chciała mieć 

różowe nóżki-  
różdżką nóżki 

czarowała, lecz wciąż 
nóżki czarne miała.  
Po cóż czary, moja 
muszko? Ruszże 
móżdżkiem, a nie 

różdżką!  
Wyrzuć wreszcie różdżkę 
wróżki i unurzaj w różu 

nóżki 



 
 

BOCIANY - ZWIASTUNY WIOSNY 
 

 

Każde dziecko w Polsce wie, jak wygląda bocian: ma czerwony, długi 

i prosty dziób oraz smukłe nogi. Bez jego czarno-białej sylwetki trudno 

sobie wyobrazić polski krajobraz nizinny. Jest uznawany za symbol 

nadchodzącej wiosny. Gnieździ się w pobliżu łąk, na których żeruje. 

Żywi się małymi gryzoniami, gadami, dużymi owadami, rzadziej rybami 

i żabami. Na zimę odlatuje do południowej Afryki. 

Przed odlotem, w połowie sierpnia, bociany zbierają się w duże stada. 

Powracają do nas pod koniec marca lub w kwietniu, najpierw samiec, potem samica - przylatują do 

swoich "starych" gniazd. 

Gniazdo znajduje się na suchym drzewie, słupie, kominie lub na dachu domu. Ma ono 1,5m średnicy 

i zbudowane jest z gałęzi, trawy, ziemi i słomy. Samica składa 3-5 jaj, 

które przez 45 dni wysiadują rodzice na zmianę. W Polsce żyje też bocian 

czarny, znacznie rzadziej spotykany. Ma całe upierzenie czarne z 

wyjątkiem białego brzucha i piersi. Gnieździ się w lasach. 

 

Czy wiesz, że...     Ptak, który nie może śpiewać. 

 

Bocian biały prawie wcale nie odzywa się. W świecie ptaków należy pod 

tym względem do wyjątków. Jego krtań dolna - narząd głosowy wszystkich 

ptaków - jest tak uwsteczniona, że nie wytwarza dźwięków. Dlaczego 

bocian został tak pokrzywdzony przez los? Nie jest to krzywda, ale raczej 

oszczędność. 

 

CZAPLE 

 

Na świecie żyje 60 gatunków czapli. Większość ma kolor w tonacji szarobrązowej, ale są też białe. Czaple 

dobrze się czują w rozlewiskach wodnych i w okolicy jezior. Żywią się podobnie jak bociany - jedzą 

niewielkie zwierzęta łapane na lądzie. W powietrzu poruszają się powoli. W czasie lotu chowają długą 

szyję inaczej niż bociany. 
 

LEŚNE POWIEDZONKA 
 
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. 
Wyjaśnienie: Każde działa-nie wywołuje jakieś skutki uboczne. Jeśli robimy coś, możemy się spodziewać 
także złych, ubocznych skutków. 
  

Im dalej w las, tym więcej drzew. 
Tłumaczyć należy, że trud-ności się piętrzą wraz z roz-wojem sytuacji. Im bardziej 

poznajemy sprawę, tym więcej może pojawić się komplikacji. 
 

Patrzeć na kogoś wilkiem. 
Patrzeć na kogoś wrogo, traktować kogoś z niechęcią. 

 
Chytry jak lis (lisek chy-trusek). 

Powiemy o kimś, kto jest bardzo przebiegły, chciwy i chytry jak lis z bajek i baśni. 
 

W tym sęk.                                       
Znaczy – o to chodzi! 

Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy.    
To znaczy, że gdy rozgrywa się wielki dramat, nie czas żałować głupstw, albo: nie pora na zajmowanie się 
głupstwami, gdy dzieje się coś ważnego. 
 
Wilk w baraniej (owczej) skórze. 
To ktoś zły, podstępny, udający niewiniątko, obłudnik, który świetnie ukrywa swój zły charakter. 



 

Rozwiąż krzyżówkę geograficzną:  

1. najwyższe góry świata 

2. kraj tulipanów 

3. ze stolicą w Madrycie 

4. góralska kraina "pod halami" 

5. stolica Finlandii 

                                   

 

 

PRACUJEMY NA WZOROWE ŚWIADECTWA 

Jest środek II semestru - najlepszy moment na 

przyjrzenie się swoim osiągnięciom i wynikom w 

nauce. Może trzeba coś poprawić, udoskonalić? A 

może poświęcić wiecej czasu na  naukę? Przeczytać 

zaległą lekturę? Bardziej przyłożyć się do podjętych 

zadań? To możliwe- wystarczy tylko chcieć!!! 
 

 

     POŁAM JĘZYK! 

 

SPADŁ BĄK NA STRĄK,  
A STRĄK NA PĄK.  

PĘKŁ PĄK, PĘKŁ STRĄK,  
A BĄK SIĘ ZLĄKŁ.  

 
Kurkiem kranu kręci kruk,  
kroplą tranu brudząc bruk,  

a przy kranie, robiąc pranie,  
królik gra na fortepianie.  

 

Bzyczy bzyg znad Bzury  
zbzikowane bzdury,  

bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy  
i nad Bzurą w bzach bajdurzy,  
bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka,  

bo zbzikował i ma bzika! 



 

JUŻ WKRÓTCE W KALENDARZU….  
 

1 maja Święto Pracy 
Międzynarodowe święto obchodzone w Polsce od 1890 
roku. Jest to święto wszystkich ludzi pracy.  Od wielu 

lat dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 
Data  1 maja związana jest z chęcią upamiętnienia stłumionego strajku robotników w 

Chicago, który miał miejsce 1 maja 1886 roku. 
2 maja Święto Flagi 

Kult polskiej flagi narodowej ma długą historię, ale dopiero w sierpniu 1919 r. sejm 
uchwalił ustawę o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, która określała wygląd 

flagi. Wtedy też po raz pierwszy rozdzielono flagę i godło. Z kolei Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przed 13 laty. Wybór 2 dnia maja nie 

był przypadkowy i stanowi połączenie świąt 1 Maja i 3 Maja i nawiązanie 
jednocześnie  do Światowego dnia Polonii. 

3 maja Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 
3 maja 1971 została uchwalona druga na świecie, a pierwsza w Europie uchwala 

regulująca podstawowe prawa i przywileje społeczne. Jej twórcami byli król 
Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy 

Potocki. Ustawa ta obowiązywała tylko 14 miesięcy. 

 

 

 

Na wiosenne czytanie biblioteka szkolna poleca: 

Dla klas 1 i 2: 

Katarzyna Ziemnicka „Przygody królewny Florentynki” 

Patrycja Zarawska „Marusia i piesek Gufi” 

Anna Onichimowaska „Aleksander” 

Dla klas 3: 

Hanna Kowalska - Pamięta „Kto nie lubi Klary?” 

Beata Wróblewska „Motyl w podróży” 

Dla klas 4: 

Janusz Korczak „Kajtuś Czarodziej” 

Renata Opala „Dzienniczek zakręconej nastolatki” 

Dla klas 5: 

Michael Ende „Kuba Guzik i maszynista Łukasz” 

Andrzej Maleszka „Magiczne drzewo. Świat Ogromnych”  

Dla klas 6: 

Dorota Terakowska „Tam gdzie spadają Anioły” 

  Edmund de Amicis „Serce” 



 
 

         
 
 
 

 

 

        
 

 
 

 

 

- Od dziś będziemy liczyli 
na komputerach! - 

oznajmiła nauczycielka 
- Wspaniale! Znakomicie!! - 

cieszą się uczniowie. 
- No to kto mi powie, ile 
będzie pięć komputerów 
dodać dwadzieścia jeden 

komputerów? ... 

Nauczyciel na lekcji polskiego 
pyta się Stasia: 
- Jaki to czas? Ja się kąpie, ty 
się kąpiesz, on się kąpie... 
- Sobota wieczór, panie 

profesorze. 

Jasio spóźnia się pół godziny na 
lekcję języka polskiego. 

Nauczycielka pyta się go: 
- Jasiu, dlaczego się spóźniłeś? 
- Bo napadł na mnie bandyta z 

pistoletem w ręce! 
- To straszne! - mówi 

nauczycielka - I co było potem? 
- Potem zabrał mi zeszyt z 

zadaniem domowym! 

Nauczyciel języka polskiego 

pyta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do 

rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek 
może robić tyle błędów?! - dziwi się 

polonistka, oddając pracę domowa 
uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. 

Pomagali mi mama i tata. 



11 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ 

KSIĄŻKI 
Pedagodzy, profesorowie, literaci - wszyscy trąbią: "Czytajcie!", a odzew społeczeństwa brzmi: po 

co mamy to robić? Według badań 38% Polaków w ogóle nie czyta książek. Zaciekli przeciwnicy 

czytelnictwa nie wiedzą co tracą. Istnieją poważne przesłanki do czytania. Oto 12 powodów, dla 

których warto czytać książki. 

 

1. Poszerzenie słownictwa. Czytając, obojętnie co by to było, czy specjalistyczne branżowe 

czasopisma, czy książki - poszerzasz swój zasób słownictwa. Powód jest prosty, stykamy się z 

niezliczoną liczbą autorów. Każdy z nich ma swój własny styl pisania, odrębną wiedzę, inne podejście. 

Autorzy wręcz prześcigają się o lepsze sformułowania i błyskotliwsze określenia, a to skutkuje bogatą 

paletą słów, które jako czytelnik, możesz wprowadzić do swojego języka. 

 

2. Rozwój wyobraźni. Czytając skomplikowane opisy scen znajdujących się w książce, jesteś 

zmuszony do wyobrażani sobie tego, o czym pisze autor. Regularne czytanie rozwija Twoją 

wyobraźnię i sprawia, że łatwiej Ci stworzyć w umyśle coraz bardziej abstrakcyjne obrazy. W 

konsekwencji łatwiej jest Ci "zobaczyć" dany przedmiot lub sytuacje, jeszcze zanim powstanie/nastąpi. 

 

3. Nauka myślenia. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Książki uczą myśleć, zmuszają Twój 

mózg do aktywności, przez co powstają nowe wiązania neuronalne w mózgu. Czytając, z tygodnia na 

tydzień zauważasz, że jesteś produktywniejszy, a Twoja aktywność myślowa przynosi Ci coraz więcej 

korzyści. 

4. Relaks i odprężenie. Nic tak nie koi skołatanych nerwów 

jak wieczór z dobrą książką i aromatyczną herbatą. Kiedy 

czytasz troski dnia codziennego odchodzą w dal, 

przestajesz myśleć o codziennych kłopotach. To wszystko 

jest poza Tobą, gdyż wkraczasz w świat, który stworzył dla 

Ciebie autor. Taki relaks ułatwia Ci zasypianie i obniża 

stres. 

 

5. Zasady pisowni. Kiedy czytasz, automatycznie 

zapamiętujesz sposób zapisu danych słów i zwrotów. 

Osoby, które regularnie czytają, nie mają problemów z 

ortografią, bo ich mózgi opatrzyły się z poprawnym zapisem i starają się go automatycznie 

odwzorować. 

 

6. Lepsze wysławianie. Zasada ta sama jak przy rozwoju słownictwa lecz jednocześni, słowa, które 

zapamiętujesz wprowadzasz do swojego codziennego języka. Wysławiasz się logicznie, inteligentnie i 

w przyjemny dla uch sposób. 

 

7. Kreatywność. Książki dostarczają mnóstwo pomysłów. Możesz podpatrzyć coś u bohatera książki i 

wcielić w swoim życiu, ale też najzwyklej w świecie zainteresowany tym, co czytasz stworzyć własny, 

oryginalny pomysł.  

 

8. Oszczędność pieniędzy. Załóżmy, że musisz się czegoś nauczyć - do szkoły, do pracy, obojętnie. Nie 

wszystkiego można nauczyć się samemu z książki, ale i tak ogrom wiedzy teoretycznej możesz posiąść 

http://www.literutopia.pl/2012/09/12-powodow-dla-ktorych-warto-czytac.html
http://www.literutopia.pl/2012/09/12-powodow-dla-ktorych-warto-czytac.html


na własną rękę, dzięki odpowiednio dobranym książkom bądź czasopismom.  

 

9. Podniesienie samooceny. Udajesz się na przyjęcie, podczas którego zostajesz wciągnięty w dyskusję. 

Dobrze się składa, bo temat rozmowy jest Ci dobrze znany - czytałeś o nim ostatnio. Jak się czujesz w 

tej dyskusji? Dobrze, prawda? Rozmówcy nie są w stanie Cię niczym zaskoczyć i nie masz się co 

obawiać, że wyjdziesz na ignoranta. Znasz temat, czujesz się swobodnie, Twoje poczucie własnej 

wartości wzrasta, jesteś doceniony w grupie. Być może to Ty inicjujesz rozmowę, błyszczysz 

elokwencją i znajomością pewnych tematów. Na pewno istnieje dziedzina, w której to inni mogą się 

uczyć od Ciebie, dzięki czytaniu, takich dziedzin może być więcej. 

 

10. Kształtowanie charakteru. Czytając książki. uczymy się kształtować charakter, rozróżniać 

pozytywne i negatywne zachowania. Perypetie książkowych bohaterów niejednokrotnie bardzo dobrze 

odzwierciedlają nasze codzienne życie. Pokazują jakie konsekwencje mają poszczególne życiowe 

wybory i co w społeczeństwie jest akceptowane a co negowane. Czasami znajomość ich życia może 

pomóc nam we własnym. 

 

11. Poprawa pamięci. Czytając i wyobrażając sobie poszczególne sceny tworzysz nowe ścieżki 

neuronalne i tym samym wpływasz na rozwój swojego mózgu. Owocuje to poprawą pamięci, 

zwiększeniem zdolności koncentracji, łatwością kojarzenia faktów i analizowania. Jednym słowem 

regularne czytanie sprawia, że z dnia na dzień stajesz się inteligentniejszy i efektywniejszy. 

  

Wiosenne prace plastyczne 

  

   



 

MATEMATYCZNE ŁAMIGŁÓWKI 

 

   

Jaką liczbę wstawimy w miejscu znaku ?? 

Skarpety i rękawiczki 
     W ciemnym pokoju w szufladzie leży 10 par brązowych i 10 par granatowych skarpetek. Ile 

skarpetek trzeba wyjąć (nie zapalając światła - po ciemku!), ażeby skompletować jedną parę, bez 

względu na kolor. Już wiecie? Doskonale. No, ile same skarpetki to jeszcze nie wszystko. W tej 

samej szafie, W innej szufladzie leży 10 par brązowych i 10 par granatowych rękawiczek. Ile 

rękawiczek należy wyjąć, aby mieć 100-procentową gwarancję, że skompletuje się jedną, bez 

względu na kolor, parę. 

 



 

BĄDŹ   BEZPIECZNY NA DRODZE 

1. Przechodź przez ulicę po pasach i tylko przy zielonym świetle. 

2. Jeśli nie ma sygnalizacji świetlnej, a chcesz przejść po pasach przez jezdnię, zatrzymaj się przy 

krawężniku. Spójrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Kiedy jezdnia będzie pusta, przejdź na 

drugą stronę. Nie zapomnij jeszcze raz spojrzeć w prawo, gdy będziesz na środku drogi. 

3. Nie wybiegaj przed nadjeżdżającym pojazdem. 

4. Na pojazdy czekaj tylko na poboczu, chodniku lub innym wyznaczonym do tego miejscu. 

5. Nie baw się w pobliżu drogi. 

6. Jeśli musisz iść szosą, poruszaj się tylko jej lewą stroną. 

7. Poznaj zasady ruchu drogowego i przestrzegaj ich. 

    

ZNAKI DROGOWE 
Znaki drogowe przekazują kierowcom i pieszym ważne wiadomości. Dlatego musisz o nich pamiętać. 

Znaki drogowe dzielimy na cztery grupy: informacyjne; ostrzegawcze; nakazu; zakazu. 
 

 
                                       
 

Uczymy się języka angielskiego… Uzupełnij krzyżówkę.  

 



 

 
 

Polskie przysłowia ludowe –wiosna 

 

 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. 

 Na marzec narzeka każdy starzec. 
 W marcu jak w garncu. 

 Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 
 Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze. 

 Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką. 
 Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się zapowiadają. 

 Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. 
 Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie. 

 Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha. 
 Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

 W kwietniu gdy pszczoła jeszcze nieruchliwa, mokra wiosna zwykle bywa. 
 W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki. 

 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 
 Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa. 

 Witaj nam maiczku, ze słowiczkiem w gaiczku. 
 Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące. 

 Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 
 Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 
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