
UDEKORUJ SWÓJ POKÓJ NA  WIOSNĘ  
– Wiosenne kwiaty, propozycje świetlicy szkolnej na czas wolny 

https://www.youtube.com/watch?v=LcIQcMw_kfc 

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-

i-techniczne.html 

ZAGADKI PANI WIOSNY : 

1. Na jakim zwierzęciu wiosną szaliki ciepłe rosną? 

2. W kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce 

3. Kiedy wiosna z wonnych kwiatów płaszcz na drzewa kładzie one znoszą kwietny pyłek do 

swych domków w sadzie  

4. Nosi błoto, gliną mozolnie pracuje, bo maleńkie gniazdka pod dachem buduje  

5. Gdy wiosną powiesisz budkę na jabłoni, jaki ptak przyleci uwić gniazdko do niej 

6. Co to za nasiona, sieje się je wiosną, a potem z nich piękne grzechotki wyrosną 

7. Wiesz jak się nazywa skorupka od jajek, co na Wielkanoc świetnie się nadaje? 

8. Który to miesiąc niesie wieść radosną, że zima się skończy a zaczyna wiosna? 

9. Gdy deszcz się zbliża, lot swój obniża? 

10. Gdy spadnie trochę dżdżu na ziemię jej bardzo jest przyjemnie, wychodzi z gleby lubi ulewy. 

11. On kiedy tylko budzi się słońce z kwiatka na kwiatek lata po łące, by wszystkich, którzy się 

okolicy barwią skrzydełek 

12. Gdy ciepły marzec powróci z wiosną, białe puchate na wierzbach rosną  

13. Imię swoje zdobi kwiatem. Zawsze zimę z wiosną splata. A w ogóle – chytra sztuka- bacz, by 

Ciebie nie oszukał 

14. Cukrowe są blisko pisanek. Prawdziwe, rogate – wiodą stado latem na górską polanę 

15. Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa i co roku tym się chlubi, że zielenią świat 

okrywa 

16. Malowane, kraszone ozdabiają święcone 

17. Przyszła wiosną do lasku z kluczykami przy pasku. A te klucze pachnące można znaleźć na 

łące. 

18. Choć kuleczka jest brązowa liść zielony w sobie chowa. 

19. Ten zielony dywan zimą odpoczywa. 

20. Jeszcze śpi wszystko, co żyje, jeszcze nic nie rośnie, a on jiż przebił śnieg i zakwitł białym 

dzwoneczkiem 

21. W krótkiej nazwie kwiatów mieszczą się „sanki” a te kwiaty kwitną w marcu w mroźne ranki 

22. Kwitnie biało wiosną całą. Kwitnie także latem. Płatków ma podobno 100. Co to jest za 

kwiatek. Sto płatków biało – różowych dokoła żółtego środka. Każdy chyba odgadnie, że to 

mała …… 

23. Tam w lesie cienistym,  zakwita niebiesko. Na łące na pewno czułaby się kiepsko. A gdy 

zakwita w marcu, to wtedy już wiecie że nie nieodwołalnie jest wiosna na świecie 

24. Fioletowe, żółte, białe wiosny pokusy co zdobią górskie łąki a zwą się ……. 

25. Na wysokiej topoli jest gniazdo jak koło. Powrócił doń gospodarz klekocząc wesoło 

Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki, a po nasze żaby przybył, aż z Afryki 

26. Nazywają go dzwonkiem, choć nie dźwięczy w szkole. Wstają rano ze słonkiem dzwoni ponad 

polem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LcIQcMw_kfc
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html


                                                          ODPOWIEDZI : 

1. Owca 

2. Biedronka 

3. Pszczoły 

4. Jaskółka 

5. Szpak 

6. Mak 

7. Wydmuszka 

8. Marzec 

9. Jaskółka 

10. Dżdżownica 

11. Motyl 

12. Bazie, kotki 

13. Kwiecień 

14. Baranki 

15. Maj 

16. Pisanki 

17. Pierwiosnek 

18. Pączek 

19. Trawa 

20. Przebiśnieg 

21. Sasanka 

22. Stokrotka 

23. Przylaszczka 

24. Krokusy 

25. Bocian 

26. Skowronek 


