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21 MARCA WITAMY 

KALENDARZOWĄ WIOSNĘ 

 

Oznaki wiosny: 
 

 Temperatura powietrza jest 

coraz wyższa i dzień jest 

coraz dłuższy. 

 

 Na drzewach pojawiają się 

pąki, na wierzbach – bazie.  

 
 Magnolie, bzy i forsycje 

przygotowują się do 

kwitnienia. 

 

 Z ziemi wyrastają 

przebiśniegi, krokusy, 

pierwiosnki i inne wiosenne 

kwiaty. 

 

 Trawa się zieleni. 

 

 Można zobaczyć ptaki, które 

powróciły z ciepłych krajów. 

 
 Można zauważyć więcej 

owadów. 

 

 Zwierzęta, które zasnęły na 

zimę się budzą. 

 
 Cała przyroda budzi się do życia. 



Wiosenne zabawy na dworze  
1. Wyprawa w poszukiwaniu pierwszych oznak 
wiosny: nasza dzielnica posiada wiele małych, 

zielonych skwerów. Rozejrzyjcie się w okolicy, 
może coś zmieniło się od zimy? 

2. Wyprawa 
z lornetką lub lupą – jeśli macie lornetkę, 

warto może ją przewietrzyć. Oczywiście 
możecie udać się gdzieś w celu np. 
obserwowania ptaków, ale wystarczy, że 
wyjdziecie na dwór z lornetką i przez nią 
będziecie oglądać okolicę. Przez lupę można 
oglądać z bliska kwiaty, trawę, robaki i pączki 
na drzewach. 

3.Obserwowanie ptaków – może być to 

zwykły spacer z nastawieniem na ptaki. Posłuchajcie jak śpiewają. Przypatrzcie się, 
jakie to ptaki macie w okolicy. Przecież na Ursynowie jest mnóstwo gatunków 
ptaków.  

4. Fotograficzny atlas kwiatów - wyjdźcie na spacer z telefonem komórkowym. 

Każdy kwiatek, który spotkacie utrwalcie na zdjęciu. Powstanie ciekawa galeria, która 
z pewnością babcia obejrzy z zachwytem. 

5. Ukochana gra w piłkę – jak wiosna, to oczywiście nasza ulubiona piłka, piłeczka, 
piłeczunia wraca do łask. Możecie kopać, rzucać, odbijać, pobawić się w „kolanko”, 
grać w zbijaka.  

6. Młodszym dzieciom o swoim istnieniu przypominają piaskownica i placyk zabaw, 

które na Was czekają.  

7. Gra w gumę – kiedy ostatni raz 

graliście w gumę? A może warto do 
tego wrócić? 

8. Posadźcie coś na balkonie – jeśli 
nie macie ogródka, to może warto 
posadzić coś chociaż na balkonie? 
Może kwiatki? Pamiętajcie później                     
o opiece nad roślinami. Za parę 
miesięcy będziecie z dumą 
pokazywać swój „ogródek”. 

 



Wszyscy cieszymy się z wiosny, ale czy umiemy nazwać jej piękne kwiaty?  Wśród nich są: 

tulipany, przylaszczki, stokrotki, pierwiosnki, krokusy, sasanki, zawilce, przebiśniegi, 

narcyzy, hiacynty, bratki, fiołki i wiele innych.                                                                                            

JEŻYK -  NASZ PRZYJACIEL ROZPOZNAJE JE IDEALNE. MOŻE I TY SPRÓBUJESZ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


