
WIOSNA 



            

           Wiosna to jedna z pór roku,  

       astronomiczna rozpoczyna się 

                         20 marca. 

 

         Wiosną dni robią się coraz 

       dłuższe, cieplejsze i bardziej 

                        słoneczne. 

 

         Wiosenne miesiące to: marzec,  

                      kwiecień i maj  



Wiosenna pogoda 
 

         Pogoda wczesną wiosną,  

   jest bardzo zmienna, czasami 

      pada deszcz, bądź śnieg,  

      a za chwile świeci słońce.  

       W ciągu dnia pogoda  

potrafi zmieniać się kilkakrotnie. 

 

         Jednak w kolejnych  

wiosennych miesiącach robi się  

coraz cieplej  i na niebie już często świeci słońce. 



„W marcu jak w garncu” - przysłowie 

Marzec ma ogromny garniec.  

Mieszka w nim przez całe noce, 

Wieje w garncu nieustannie  

Syczy cos i bulgocze.  

- Powiedź, Marcu, Co masz w garncu? 

- Mam składniki różnorodne:  

Wiatry ciepłe, wiatry chłodne,  

Chmury, słońce, śnieg i wodę- 

- z nich przyrządzam Wam pogodę! 



Wiosną świat roślin i zwierząt budzi 
się do życia  

 

 
Rozwijają się pierwsze 

wiosenne kwiaty. 

Zakwitają drzewa owocowe 

oraz kwitną krzewy. 

Z ciepłych krajów wracają 

ptaki. 

Rozpoczynają się wiosenne                             

porządki w ogródku, a ogrodnicy                           

sieją pierwsze warzywa. 



Wiosenne  

kwiaty 

  przebiśnieg                                krokus 
   

żonkil             tulipan 



 pierwiosnek    przylaszczka   sasanka 

     szafirek       hiacynt       żonkil 



Wiosna w sadzie 
 

 

         Wiosną w sadzie zaczynają  

       kwitnąć drzewa i krzewy  

    owocowe. Na kwiatach siadają  

   owady, które przenosząc pyłek 

 z pręcików na słupek zapylają je. 

  Od liczby zapylonych kwiatów 

zależą późniejsze zbiory owoców.  



Najwcześniej zakwitają  

drzewa czereśni, wiśni  

i śliwy. Następnie kwitną  

jabłonie i grusza. Pięknie 

wyglądają wtedy sady.  

Dookoła słychać szum 

pracujących owadów  

i różne odgłosy ptaków. 
Sad kwitnących jabłoni 



 Pierwsze  
wiosenne  
krzewy 

porzeczka         agrest 

forsycja bez 



Ptaki 
powracające  

z ciepłych 
 krajów 

bocian jaskółka 

skowronek 



                   kukułka                         jerzyk                             szpak 

                   czajka                            słowik                              żuraw 



Wiosenne porządki 
 

Wiosna w ogrodzie to czas  

porządków: przycinania, 

 grabienia, czyszczenia 

 i usuwania  

pozostałości roślin,  

a także sadzenia nowych. 

Potrzebne nam będą: 

rękawice 

ogrodowe 
sekator 



         konewka    motyka                  taczka 

   

wąż ogrodowy   grabie   łopata 



          Wczesną wiosną w ogródku  

jako pierwsze wysiewane są: 

marchew, pietruszka,  

szpinak, rzodkiewka,  

koper, szczypiorek. 

 

 Następnie, gdy zrobi się  

cieplej: sałata, groch,  

ogórki, pomidory, 

kapusta, fasola. 


