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 Żegnaj, zimo! Witaj, wiosno! 

 1. Przypomnijcie sobie dzieci, jaką porę pożegnaliśmy kilka dni temu? Powiedzcie, jak 

nazywa się nowa pora roku. Wymieńcie wszystkie pory roku i  policzcie na paluszkach, 

ile  ich jest. 

 2. 2.Poproście rodziców, aby przeczytali Wam opowiadanie. 

Od początku września robiły dzieci kalendarz pogody. Każdy dzień miał swój kwadracik, w 

którym rysowało się:  

słońce – kiedy pogoda,  

smugi – kiedy deszcz padał,  

i szarobure chmury – kiedy był dzień ponury,  

a w zimie biały, świeży śnieg, co na ziemi leży. 

 Najpierw było w tym kalendarzu dużo zieleni, bo we wrześniu jeszcze i trawa, i liście na 

drzewach zielone. Potem liście pożółkły na drzewach i w kalendarzu też. Aż wreszcie wszystko 

dokoła zrobiło się białe i na ziemi, i w kalendarzu. Bo dzieci  rysowały nie tylko samo niebo, ale 

także i drzewa zgięte od wiatru albo wyprostowane i ziemię pokrytą trawą, opadłymi liśćmi lub 

śniegiem. Aż do marca nie było żadnych kłopotów z kalendarzem. Codziennie dyżurni rysowali: 

słońce – gdy jest pogoda,  

smugi – jeśli deszcz padał,  

i szarobure chmury – kiedy był dzień ponury,  

a w zimie biały, świeży śnieg, co na ziemi leży.  

Ale gdy nadszedł marzec, dyżurni nie wiedzieli, co robić: Jak tu rysować pogodę, kiedy co chwila 

jest inaczej? Od rana wiatr zimny dmucha, deszcz pada… błoto… plucha, jakby w końcu jesieni. 

Potem wiatr się odmieni i choć jeszcze gnie drzewa, lecz już chmury rozwiewa… Słońce świeci na 

głowy jak w poranek majowy. Wtem chmura znów się skrada, znów cień na ziemię pada i na 

trawkę zieloną, ledwie ze snu zbudzoną, sypie się kasza biała… Czyżby zima wracała?  

– W marcu jak w garncu – żalił się dyżurny Pawełek – wszystkiego po trochu: słońce, 

deszcz, śnieg… Wszystkie pory roku! Ale jak to pomieścić na małym kwadraciku 

kalendarza? 

           3. Odpowiedzcie na pytania. 

− Jak wyglądał kalendarz pogody w przedszkolu Pawełka?  



− Co zaznaczały dzieci w kalendarzu jesienią?  

- Co zaznaczały zimą?  

− A jaki kłopot miały dzieci wczesną wiosną?  

− Jak Pawełek określił marcową pogodę?  

− Co oznacza przysłowie „W marcu jak w garncu”? ( Raz jest w marcu ciepło, raz zimno. Raz 

świeci słońce, raz jest pochmurno. Raz pada deszcz, raz sypie śnieg.  Tak samo jest w garnku – 

raz woda jest zimna, a innym razem gotuje się i jest  ciepła.  Stąd wzięło się to przysłowie). 

           4. Zwiastunami nowej pory roku czyli wiosny są wierzbowe bazie , inaczej 

nazywane baziami kotkami.  Rosną one na wierzbie.                                                                                                        

Naszykujcie sobie kartkę  papieru i plastelinę. Narysujcie flakonik. We flakoniku narysujcie                

6 gałązek  i poprawcie  je szarą  lub brązową plasteliną. Na każdej gałązce  naklejcie 

kuleczki z białej lub żółtej plasteliny.                                                                                                                                  

Wykonacie piękne, wiosenne bazie we flakonie. 

 

 


