
Wszystko o wiośnie



Wiosna
Wiosna jest jedną z czterech pór roku.

wiosna lato jesień zima



Miesiące i pory roku
Wiosna obejmuje trzy miesiące: marzec, kwiecień i maj. Wiosna to pora 
roku wypadająca pomiędzy zimą a latem.

To koło przedstawia miesiące oraz pory 
roku.
• Czy potrafisz znaleźć wiosenne 

miesiące?
• Jakie inne pory roku znalazłeś/aś na 

kole?
• Która pora roku jest Twoją ulubioną?



Wiosna na świecie
Wiosna występuje w różnych 
miesiącach w zależności od tego, w 
jakim miejscu na świecie się 
znajdujesz.

Weźmy na przykład Australię! W 
Australii okres wiosny przypada na 
wrzesień, październik i listopad.

Pory roku w Australii wypadają w 
odwrotnym czasie do pór roku w 
Polsce. Kiedy w Polsce jest zima, w 
Australii jest lato. Gdy w naszym 
kraju rozpoczyna się wiosna, 
Australijczycy przygotowują się do 
rozpoczęcia jesieni.



Jak wygląda wiosna?



Wiosenna pogoda
Pogoda wiosną może być bardzo różnorodna.

Jakich warunków pogodowych możemy doświadczyć wiosną?

Wiosna jest często słoneczna i deszczowa, dlatego też wiosną możemy 
zobaczyć tęczę na niebie!



Jaśniejsze wieczory
Wiosną zauważysz, że dzień staje się coraz dłuższy. Oznacza to, że 
wieczory stają się jaśniejsze – czasem może być wciąż jasno, gdy będziesz 
kłaść się do łóżka!

Spójrz na tabelkę i porównaj ilość godzin
światła wiosną do ilości godzin światła zimą.

Ile godzin światła mamy w marcu?

Miesiąc wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień

godziny
światła 13 11 9 8 8 10 12 14 15 16 16 14

wiosna



Oznaki wiosny

przebiśniegi kwitnące cebulki roślin żonkile

pąki kwiatów kwitnące drzewa krokusy

Wiosną zauważysz nowe życie pojawiające się wokół Ciebie!



Oznaki wiosny

kurczęta baranki kijanki

Wiosna to czas rozwoju i nowego życia. W czasie wiosny rodzi się wiele zwierzątek. 
W czasie spacerów możesz znaleźć dzwoneczki i inne kwitnące kwiaty. Nie zapomnij 
szukać kijanek w stawie! Wiesz, w co zamieniają się kijanki, gdy dorosną?

dzwoneczki pszczoły



Czym różni się wiosna od jesieni?



Czym różni się wiosna od zimy?



Czym różni się wiosna od lata?



Wiosenne święta i wydarzenia
8 marca – Dzień Kobiet

21 marca – rozpoczęcie wiosny kalendarzowej

marzec lub kwiecień – Wielkanoc

21 maja – Dzień Matki




