
Marzec
Pierwsze oznaki wiosny

Opis zadania
Cel:       
•	 Poinformowanie dzieci, że po długich zimowych dniach, budząca się  
 do życia przyroda jest oznaką tego, że nadchodzi wiosna! 
•	 Pobudzanie wrażliwości dzieci na piękno przyrody.

Nauczyciel:
•	 Czyta dzieciom bajkę “Pierwsze oznaki wiosny”.
•	 Dzieli dzieci na dwuosobowe lub trzyosobowe grupy.
•	 Rozdaje kolorową ciastolinę  i pomaga w przygotowywaniu figurki   
 zielonej żaby, bociana lub krokusa.
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•	Przygotowujemy 3 kolorowe kulki, z których 
powstanie zielona żaba.

•	Formujemy kończyny z ciemnozielonej ciastoliny 
tworząc z nich długie, cienkie wałki z płaskim 
zakończeniem, imitującym płetwy.•	Z pozostałej ciemnozielonej ciastoliny 
przygotowujemy głowę żaby.•	Z jasnozielonej ciastoliny formujemy tułów żaby.•	Białą kulkę dzielimy na dwie części.

•	Łączymy tułów żabki z kończynami górnymi oraz 
dolnymi.•	Dolepiamy oczy (opcjonalnie możemy dołożyć mały 
fragment czarnego papieru - jako środek oka).•	Po skończonej pracy pytamy dzieci czy zauważają 
już za oknem pierwsze oznaki nadchodzącej “Pani 
Wiosny”?

Spróbujecie bez naszej 
podpowiedzi?



Marzec
Pierwsze oznaki wiosny

3-6
lat

 
Na łące wciąż było przeraźliwie zimno. Resztki topniejącego śniegu przykrywały ziemię niczym 
stara, brzydka kołdra. Pozbawione liści okoliczne drzewa wydawały się martwe, a ich czarne gałęzie 
wyraźnie odcinały się na tle szarego nieba. Wszyscy mieszkańcy łąki i stawu zdawali się drzemać, 
zniechęceni brakiem kolorów i słońca. Każdy marzył o tym, by zima wreszcie się skończyła. Niestety, 
nic nie zapowiadało jej rychłego odejścia. Dlatego nawet ptaki umilkły i nastroszywszy zmarznięte 
pióra, zaszyły się w swoich gniazdach. 

Rechotek także powoli zaczynał się niecierpliwić. Od kilku 
dni codziennie wyruszał na długie spacery w poszukiwaniu 
pierwszych oznak wiosny: przebiśniegów, krokusów  
i pierwiosnków, śpiewu skowronka lub kwitnącej leszczyny. 
Gdyby tylko coś zauważył, natychmiast poinformowałby o tym 
swoich przyjaciół, a ci przekazaliby radosną wieść pozostałym 
mieszkańcom łąki. Staw znów rozbrzmiałby tysiącem wesołych 
głosów, a Rechotek mógłby spokojnie zająć się tym, co sobie 
zaplanował: znalezieniem żabiej żony.

Tego dnia po raz kolejny wybrał się na wędrówkę. Zaglądał pod 
każdy krzaczek, pod każde drzewo, ale niemal wszędzie widział tylko błoto lub śnieg. Zrezygnowany 
przycupnął na kamieniu, na próżno rozglądając się w poszukiwaniu choćby jednego maleńkiego 
pączka. Wyglądało na to, że dziś także powróci do domu nie znalazłszy niczego. Nic dziwnego,  
że ogarnął go wielki smutek.

Miał właśnie zawrócić, gdy niespodziewanie nad brzegiem stawu 
zobaczył starego bociana. Wyraźnie zmęczony długim lotem 
ptak przyczesywał dziobem biało-czarne piórka. Rechotek bez 
trudu rozpoznał w nim Klekotka, z którym – choć to niebywałe 
– zaprzyjaźnił się jakiś czas temu.

Na jego widok bociek podfrunął bliżej i zawołał z wielkim 
przejęciem:

– Widziałem ją! Widziałem! Właśnie weszła do lasu! 

– Kto taki? – zapytał zaskoczony Rechotek, bojąc się, że Klekotek 
ma na myśli jakieś wielkie niebezpieczeństwo.

– Wiosna, oczywiście – odparł bociek, jak gdyby to była 
najbardziej oczywista rzecz na świecie. – Nie wyobrażasz sobie, 
jaka jest piękna – dodał rozmarzonym głosem.

Rechotek poczuł ukłucie zazdrości. On także bardzo chciał 
ją zobaczyć. Zwykle można było dostrzec jedynie jej oznaki: 

pierwsze kwiaty, pąki, nieco cieplejsze promienie słońca. Ale jak naprawdę wyglądała ta, dzięki której 
cały świat tak bardzo się zmieniał? Czy była podobna do ludzi i kroczyła w długiej zielonej sukni,  
z wiankiem kwiatów na głowie, czy też raczej przypominała jakieś zwierzę o gęstej i lśniącej sierści? 
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Zakwitły krokusy i słonko przygrzało,
rozbrzmiała na łąkach nowina radosna, 
że oto na skrzydłach bocianów, skowronków
z dalekiej podróży wraca do nas wiosna.

A czy wy widzieliście kiedyś żabkę lub bociana? Jeśli chcecie, możecie 
ulepić je z ciastoliny. Niech do was również zawita wiosna! 

Niewielu naprawdę ją widziało, a ci, którym się to udało, opowiadali o niej niestworzone historie. 
Co najdziwniejsze, każdemu ukazywała się w innej postaci, przez co trudno było w takie opowieści 
uwierzyć.

Rechotek chciał właśnie zbesztać Klekotka za to, że stroi sobie 
z niego żarty, bo wiosnę nie tak łatwo spotkać osobiście, gdy 
nagle zdał sobie sprawę z bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy. 
Skoro bociek powrócił z dalekiej podróży, mogło to oznaczać 
tylko jedno: wiosna naprawdę przybyła na ich łąkę!  

W jednej chwili jego małe żabie serduszko przepełniła radość.  
I choć nadal trochę zazdrościł boćkowi, przede wszystkim 
poczuł się niewyobrażalnie szczęśliwy.

– Nie szkodzi, że tym razem znów widzę tylko jej oznaki – 
wyszeptał cichutko, po czym odwrócił się na pięcie i pognał w kierunku stawu, by przekazać wszystkim 
radosną nowinę. Uznał, że nie warto przejmować się drobiazgami, gdy wokół świat budzi się do życia 
i nastaje czas słońca, zieleni i nadziei.


