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PPoo  zziimmiiee  
Przeczytaj ciekawostki o przedwiośniu. Przy informacjach zgodnych z rzeczywistością otocz pętlą litery 

w kolumnie „prawda”. Nieprawdziwe zdania skreśl, a następnie zaznacz przy nich litery w kolumnie „fałsz”. 
Wskazane przez Ciebie litery to sylaby, które – czytane zgodnie z kolejnością występowania w tabeli – 

uzupełnią powiedzenie związane z wiosną. Wyjaśnij to przysłowie u dołu strony. 

  prawda fałsz 

1. 
Przedwiośnie to pora roku, która występuje w miejscach, 

gdzie panuje klimat umiarkowany. WIOS CIEP 

2. Wtedy dzień jest znacznie dłuższy od nocy. LEJ NA 

3. 
Nie istnieje coś takiego jak „przedwiośnie kalendarzowe” – ta pora roku  

wiąże się ze zmianami przyrodniczymi, a nie astronomicznymi. SMA POD 

4. 
Podczas przedwiośnia temperatura powietrza wynosi nieco powyżej 0°C, 

natomiast ziemia dopiero rozmarza. KO SPO 

5. Jedną z roślin charakterystycznych dla tej pory roku jest słonecznik. ZIE WA 

6. Choć dni bywają dość ciepłe, w nocy często występują przymrozki. ŁA MIA 

7. 
W tym czasie woda z roztopów intensywnie zasila 

wszelkie cieki i zbiorniki wodne. PRZED GRZE 

8. Przedwiośnie zawsze zaczyna się w marcu. JE TEM 

 

Rozwiązanie (jedna kreska odpowiada jednej sylabie): 

I   _____  _____   by tak nie   _____  _____  _____  _____ , 

gdyby   _____  _____    zimy nie było. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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WWiioossnnaa  aa  mmiittoollooggiiaa  
Jak podane rzeczowniki brzmią w dopełniaczu? Wpisz je w tej formie do diagramu. 

Litery z wyróżnionych pól, czytane z góry na dół, utworzą rozwiązanie. 

                
 1. gniazda                     

 2. kwitnienie                         

 3. mżawka                     

 4. tęcza                    

 5. roztopy                       

 6. pąk                   

 7. przebiśnieg                           
 8. przesilenie                          

 9. krokus                      

 10. rzeżucha                       

 11. porządki                        

 12. żonkil                      

 13. bocian                      
                 

 

Rozwiązanie: 

__ __ __ __ __ __ __     __     __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
1    2    3           4           5                      6    7    8    9   10        11  12  13 

E E I F 

To matka i córka – bohaterki jednego z mitów greckich. Pierwsza  
z nich była boginią urodzaju i rolnictwa. Druga, inaczej nazywana 
Korą, pewnego dnia została porwana do podziemnego królestwa 
i poślubiona przez boga zmarłych, Hadesa. Gdy zrozpaczona matka 
dowiedziała się, jaki los spotkał jej córkę, postanowiła ją odzyskać. 
Zagroziła Zeusowi, że jeśli dziewczyna do niej nie wróci, to na ziemi 
zapanuje nieurodzaj. Ostatecznie Pan Olimpu zdecydował, że przez 
trzy miesiące Hades będzie miał prawo do towarzystwa żony – resztę 
czasu mogła ona spędzać z matką. Grecy wierzyli, że chwila, 
w której dwie boginie się spotykają, to początek wiosny – wówczas 
patronka plonów raduje się na powrót ukochanego dziecka i sprawia, 

że wszystko rozkwita. 
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OObblliicczzee  wwiioossnnyy  
Giuseppe Arcimboldo* to XVI-wieczny włoski malarz, który tworzył niezwykłe obrazy, 

najczęściej portrety. Przedstawione na nich postacie składały się między innymi z… warzyw, 
owoców czy innych roślin. Odnajdź w Internecie dzieła tego kreatywnego artysty. 

Inspirując się nimi, stwórz wizerunek Pani Wiosny.  

 

 
 

* czytaj: dżjuseppe arczimboldo 
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JJaakk  wwiittaa  ssiięę  wwiioossnnęę??  
Wraz z nadejściem wiosny w Polsce tradycyjnie topi się marzannę. A jak świętują rozpoczęcie tej pory roku 

za granicą? Aby się tego dowiedzieć, wykonaj obliczenia. Następnie dobierz do nich poprawne wyniki, 
które umieszczono obok mapy – towarzyszą im nazwy krajów. Uzupełnij odpowiednio wykropkowane 

miejsca, zapoznaj się ze zwyczajami w wymienionych państwach, a następnie oznacz 
na kolorowo ten sposób świętowania, który wydaje Ci się najciekawszy. 

 

Europa 
Azja 

Afryka 

Holandia 
6501 

Szwajcaria 
7392 

Bośnia i Hercegowina 
8029 

Bułgaria 
8478 

Indie 
9158 

  2 1 7 
  x 3 7 
     
     
     
 

Organizowany jest festiwal, na którym z rana przyrządza się jajecznicę. 
Zebrani świętują ze znajomymi, dzieląc się smacznym śniadaniem. ..................................... 

gdzie? 

  4 8 2 
  x 1 9 
     
     
     
 

Wieczorem ludzie bawią się wspólnie przy ogniskach, tańcząc 
i śpiewając. Rano ruszają na Festiwal Kolorów – podczas niego 

obrzucają się wzajemnie kolorowym proszkiem i oblewają wodą. 
Tego dnia wybacza się innym wyrządzone przez nich krzywdy. 

  1 7 6 
  x 4 2 
     
     
     
 

Uczestnicy gromadzą się, by obejrzeć obrzęd pożegnania zimy, 
którą symbolizuje bałwan. Przedstawiająca go ogromna kukła 

jest widowiskowo palona – czasami umieszcza się 
w jej wnętrzu materiały wybuchowe. 

  3 1 4 
  x 2 7 
     
     
     
 

Ludzie obdarowują się prezentami w biało-czerwonych kolorach, 
np. plecionymi bransoletkami. Mają one pożegnać zimę, 

a ponadto symbolizują nowe życie i zwiastują pomyślność. 

  5 9 1 
  x 1 1 
     
     
     
 

Na powitanie wiosny organizuje się wielką paradę. Ulicami ciągnie się 
sznur kolorowych, misternych konstrukcji z kwiatów. 

..................................... 
gdzie? 

..................................... 
gdzie? 

..................................... 
gdzie? 

..................................... 
gdzie? 

 



  
[ Łamigłówki – Wiosna ] 
 

Copyright©SuperKid.pl                                                            źródło: www.superkid.pl 

SuperKid.pl 

WWiioosseennnnaa  ttrraaddyyccjjaa  
Uzupełnij tekst odpowiednimi ortogramami. W szersze luki wpisz pasujące wyrazy – wybierz je 

spośród tych podanych na szarych polach. Uważaj, nie wszystkie słowa wykorzystasz. 
Z pozostałych utwórz zdanie i zapisz je u dołu strony. 

Dzisiaj w mojej klasie wielkie por___szenie – wybieramy się nad ______________________ z naszą 

ma___anną. W ten spos___b po___egnamy zimę i za___ęcimy wiosnę, aby p___ez kolejne miesiące cieszyła 

nasze oczy ______________________ .  

Ma___annę p___ygotowaliśmy tydzień tem___ . Marcin p___yni___sł ______________________ 

k___kłę na dł___gim kij___ . Pom___gł m___ ją zrobić dziadek, kt___ry mieszka na wsi. Staraliśmy się 

pięknie p___ystroić postać. Opr___cz kolorowej sp___dnicy i pł___ciennej kosz___li ___braliśmy ją 

w ______________________  k___rtkę taty Basi.  

Nad staw wybraliśmy się w poł___dnie. Wy___owawczyni tł___maczyła nam pod drodze, ___e dawno 

tem___ ma___anna była ______________________ słowiańskiej bogini śmierci i ___rodzaj___ . Mimo ___e 

od dawna nie oddawano jej czci, to ______________________ topienia k___kły p___etrwała do dzisiaj. 

___ocia___ opowieść była bardzo ciekawa, to nie ______________________ się doczekać, 

a___ będziemy mogli po___egnać zimę. Zdziwiliśmy się, poniewa___ nad stawem spotkaliśmy inne dzieci 

z opiek___nami. A wszyscy topili swoje ma___anny! Nie spodobało nam się to. Przecie___ to zwykłe 

zaśmiecanie p___yrody. Wcześniej ___zgodniliśmy, ___e my naszą k___kłę symbolicznie 

______________________ wodą. Tak te___ zrobiliśmy. Następnie w doskonały___ nastroja___ wr___ciliśmy 

do szkoły. ___stawiliśmy ma___annę w kącie sali, aby p___ypominała nam o tej wyprawie. 

symbolem topi się dnia tradycja zielenią 

starą 

marzannę 

słomianą pierwszego wiosny tradycyjnie 

staw opryskamy 

mogliśmy kalendarzowej 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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DDzziieeńń  uurrooddzziinn  
Przeczytaj tekst o urodzinach Gabrysi. Znajdź w tekście wymienione środki stylistyczne. Oznacz je kolorami: 

epitety na żółto, metafory na zielono, a porównania na fioletowo. Czy któreś wyrażenie pasuje do więcej 
niż jednej kategorii? Wymyśl własne przykłady środków stylistycznych dotyczących 

Twojej ulubionej pory roku. Wpisz je do tabeli.  
 

 TWOJE PRZYKŁADY 

EPITET 
(określa rzeczownik, 

najczęściej występuje 
w formie przymiotnika) 

………………………………………….…………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………. 

METAFORA 
(składające się na nią 
słowa mają znaczenie 

nie dosłowne, lecz 
przenośne) 

………………………………………….…………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………. 

PORÓWNANIE 
(wskazuje 

podobieństwa) 

………………………………………….…………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………. 

 

 

    

 

Dzisiejszy dzień zaczął się bardzo przyjemnie. Obudził mnie wesoły trel ptaków w ogrodzie. Otworzyłam 
okno, żeby wpuścić do pokoju pierwsze promienie słońca. W ten rześki, wczesnowiosenny poranek 
poczułam się jak nowo narodzona. Byłam pełna energii. I wtedy sobie przypomniałam – dziś są moje 
urodziny! Rodzice zorganizowali z tej okazji piknik na świeżym powietrzu. Pogoda była piękna – 
po zimie nie został ślad, czuć było pierwsze tchnienie wiosny. Około południa pojawili się goście. Przybyli 
licznie niczym ptaki powracające z ciepłych krajów. Wszyscy złożyli mi serdeczne życzenia. Babcia 
najpierw oświadczyła z dumą, że „mam już jedenaście wiosen”, a potem mocno mnie przytuliła. 
Bardzo się cieszyłam ze wszystkich prezentów, ale najbardziej podobały mi się zabawy z koleżankami 
i kolegami. Biegaliśmy po rozległym ogrodzie jak młode zające i graliśmy w piłkę. A to wszystko 
wśród zapachu kwitnących kwiatów. Przyjęcie okazało się wielkim sukcesem. 
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NNaa  mmaajjóówwkkęę!!  
Marta, Kazik, Jurek, Ela i Dominik chodzą do jednej klasy. Każde z nich planuje majówkę 
ze swoimi rodzicami. Przeczytaj wskazówki i na ich podstawie ustal cele podróży dzieci. 

Tym samym kolorem oznacz ramkę z imieniem ucznia, pole z nazwą miejsca, 
w które wybiera się z rodziną, oraz odpowiednie kółko na mapie. 

W razie potrzeby skorzystaj z atlasu. 

 

1. Jurek i Kazik to najlepsi przyjaciele, ale nie spędzą majówki razem. 
2. Dominik rok temu zwiedzał Góry Stołowe, ale tym razem na ma-
  jówkę pojedzie na drugi koniec Polski. 

3. Cel podróży Kazika jest intrygujący. W tych okolicach według 
legendy żył król Popiel. 

4. Marta musi pamiętać, by podczas podziwiania słynnych wydm 
  przestrzegać zasad, które obowiązują w parku narodowym. 

5. Eli spodobały się zeszłoroczne opowieści Dominika i przekonała 
  rodziców, by wybrać się w te same rejony. 

6. Jurek jedzie w miejsce, które pod pewnym względem kojarzy 
 mu się z ulubionym kolegą. 

Dominik Ela Jurek Kazik Marta 

Białowieski Park Narodowy 

Kazimierz Dolny 

Kruszwica 

Park Narodowy Gór Stołowych 

Słowiński Park Narodowy 

 


