
„Jak ślimak spotkał Wiosnę” (Autor: M. Galica)  

Wczesnym rankiem, gdy wszyscy jeszcze spali, a słońce wysuwało pierwsze promyki 

spod kołderki, drogą maszerowała Wiosna. Pierwszy zobaczył Wiosnę zaspany 

ślimak. Wyciągnął szyję i z ciekawością przyglądał się dziwnej osobie. Wiosna była 

ubrana w zielone spodnie – ogrodniczki z wypchanymi kieszeniami i słomkowy 

kapelusz. Dźwigała wielki plecak, a w ręce trzymała kolorową parasolkę. - Wiosna 

idzie – mruknął ślimak – czas więc i na mnie – i pomaszerował za Wiosną. 

Tymczasem Wiosna usiadła na skraju drogi i otworzyła plecak. Najpierw wyjęła z 

niego kolorowe kwiaty. Garść niebieskich niezapominajek posadziła po jednej stronie 

strumyka, a kępkę żółtych kaczeńców po drugiej stronie. - Ładnie, ładnie – mruknął 

Ślimak. A Wiosna już sadziła tulipany. Było im troszkę chłodno, więc stuliły się w 

pączkach, jeden pod oknem Kubusia, drugi przy budzie Reksia, a trzeci i czwarty pod 

oknami babci. Ślimak przyglądał się temu uważnie i próbował policzyć tulipany, ale 

stale się mylił i musiał zaczynać od początku. Za domem Wiosna chodziła od drzewa 

do drzewa i chuchała na małe pączki, głaskała drzewa po gałęziach i coś do nich 

cichutko szeptała, aż drzewa obudziły się i wypuściły pierwsze listki. Zaciekawiony 

Ślimak przyglądał się i czekał: - Co ta Wiosna jeszcze wymyśli? Tymczasem Wiosna 

wyjęła z plecaka wielki grzebień i powiedziała – Teraz uczeszemy czuprynę łąki – i 

zaczęła machać grzebieniem po ziemi. Po chwili szara trawa odżyła, zazieleniła się, 

a Wiosna uśmiechnęła się zadowolona. Ślimak wdrapał się na najwyższą łodyżkę, 

żeby lepiej widzieć, co będzie dalej. Wiosna szukała czegoś po kieszeniach swoich 

spodni i po chwili wyjęła stamtąd garść zielonych żabek, które wypuściła na trawę. Z 

plecaka wyciągnęła zaspane biedronki i motyle. Położyła je delikatnie na ziemi, 

otworzyła pudełko z farbami i pomalowała skrzydła motyli na żółto, niebiesko, 

pomarańczowo albo w kolorowe kółeczka. Później zrobiła kropki na skrzydełkach 

biedronki i znowu zaczęła czegoś szukać w kieszeniach. Ślimak wyciągnął szyję – 

Co ona tam jeszcze ma? – mruczał. Wiosna delikatnie wyjęła z kieszonki maleńkiego 

skowronka, podniosła go wysoko, wysoko do nieba i powiedziała: - Śpiewaj głośno, 

niech wszyscy wiedzą, że już przyszłam. Słońce płynęło po niebie i uśmiechnęło się 

wesoło, skowronek trzepotał skrzydełkami i dzwonił jak mały dzwoneczek, a Wiosna 

otworzyła kolorowa parasolkę, powiesiła ją na drzewie i ułożyła się w niej wygodnie, 

żeby wypocząć. Och – pomyślał ślimak – śliczna jest ta Wiosna, jak będę duży, to 

chyba się z nią ożenię. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDWIOŚNIE 
   

Maria Terlikowska 

Szczerniały dachy i pola, 

na drodze - błoto do kolan. 

Gołębie gruchają dziś głośniej: 

Przedwiośnie! 

Przedwiośnie! 

I wróble ćwierkają inaczej, 

i wrona inaczej dziś kracze. 

I bałwan się skurczył od rana, 

że... prawie już nie ma bałwana! 

Nos tylko mu sterczy żałośnie... 

Przedwiośnie! 

Przedwiośnie! 

Przedwiośnie! 

Przebiega kot przez podwórze, 

ostrożnie omija kałuże: 

-Brrr! Wszędzie woda i woda, 

to nie dla kota pogoda! 

Jest mokro. Jest szaro. Nieznośnie. 

Przedwiośnie... 

Wiadomo, przedwiośnie! 

A wiosna, gdzież się podziewa? 

Za jakie skryła je drzewa? 

W leszczynach się chowa czy klonach, 

słoneczna, promienna, zielona? 

Na razie są tylko bazie. 

I kotki na wierzbie - na razie... 

A potem już może za tydzień, 

na stałe się wiosna rozgości. 

Widzicie? Już idzie! Już idzie, 

bo pąki pękają z radości. 

 

A.Łada- Grodzicka 

Już kwiaty zakwitają 

w ogrodach i na łąkach. 

Mówią o tym, że nadszedł 

czas wiosny i słonka. 

I szepczą:  

"Będziemy rosnąć ładnie 

jeśli deszczyk na nas spadnie. 

 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/622-przedwionie?format=pdf
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/622-przedwionie?tmpl=component&print=1&page=
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=12976e1a8cb902b58be377403eb4d91288a4f1e7


WIERSZ „MARZEC” 

To marcowi zima w głowie 

To wiosenne harce. 

Chce być lutym albo kwietniem 

Byleby nie marcem 

Śniegiem prószy, a po śniegu 

Deszczem tnie ukośnie 

Czy to wiosna? Czy to zima? 

Po prostu – przedwiośnie 

WIERSZ „PIERWIOSNEK” 

Jeszcze zimno jest na dworze 

Trawa jeszcze nie urosła 

A ze śniegu się wychyla 

Kto to taki? To pierwiosnek. 

  

Schyla się malutka Zosia 

By go zerwać do wazonu. 

Na to mama „Nie! Nie wolno! 

kwiatek ten jest pod ochroną” 

  

WIERSZ „MARCOWE SŁONECZKO” 

Cz.Janczarski 

Jakie dziś jest niebo? 

Błękitne… 

Różowe… 

Kto je tak maluje? 

Słoneczko marcowe. 

Kapie 

Z sopli woda 

I śnieg 

Znika z łąki. 

Słońce 

Dzisiaj robi  
Wiosenne porządki 

 

 OZNAKI WIOSNY 

Marta Olechowska 

Żółte słoneczko na niebie się śmieje, 

łagodny wietrzyk wesolutko wieje, 

Krokus nieśmiało z ziemi się podnosi, 

wietrzyk wiosenny zmarzłą ziemie rosi. 



Ptaszki wróciły i głośno ćwierkają, 

wierzby puszyste bazie wypuszczają. 

Ciepło wokoło, zima precz już poszła, 

a na jej miejsce przyszła piękna wiosna. 

 

KOTKI 

W.Grodzieńska 

Na gałązkach wierzb pod miedzą 

Szarosrebrne kotki siedzą. 

A tuż we wsi, wśród opłotków, 

Skacze mnóstwo burych kotków. 

Możesz wybrać je do woli. 

Powiedz, które kotki wolisz. 

 

KWIATKI KASI 

P.Siewiera- Kozłowska 

Zabawa dydaktyczna w oparciu o wiersz. Wdrażanie do uważnego słuchania. 

Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych w zakresie 4. Ćwiczenie 

pamięci. 

Kasia Kwiatki raz wąchała 

A psik! (trzy wdechy nosem przed okrzykiem A psik!) 

A wąchając tak śpiewała: 

Tulipan to pierwszy kwiatek. 

Drugi kwiatek to jest bratek. 

Żonkil, to już trzeci kwiatek, 

A stokrotka- czwarty kwiatek. 

Hokus pokus! Policz sam! 

Ile kwiatków razem mam? 

 


