
Temat zajęć: „Wiosenne buziaki” 

1. Zacznijmy nasze urocze spotkanie od rozwiązania kilku 

zagadek. Kochani rodzice przeczytajcie swoim pociechom 

zagadki. Na pewno poradzą sobie z rozwiązaniem. 

Zagadki o wiośnie 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. 

: bocian 

Z lodu uwalnia się rzeka 

I ze snu budzą się drzewa, 

Ptaki wracają z daleka, 

Będą wić gniazda i śpiewać; 

Sady zabielą się kwieciem… 

: wiosna 

Chodzi polem słonko 

Po zielonym życie. 

Nad polem, nad łąką 

Śpiewa ktoś w błękicie. 

: skowronek 

Nie ma lepszej lotniczki 

Ogon niczym nożyczki 

Lepi gniazdo pod strzechą, 

Jest dla ludzi pociechą, 

W powietrzu toczy kółka, 

Kto to taki?… 

: jaskółka 

Miła niespodzianka- 

Już kwitnie… 

: sasanka 

Przyszła wiosna od lasku 

Z kluczykami przy pasku. 

A te klucze pachnące 

Można znaleźć na łące. 



: pierwiosnki 

Mleczka nie piją, myszek nie jedzą, 

Te bure kotki co na drzewie siedzą. 

: kotki wierzbowe 

Gdy się schowa za chmury, 

Świat się staje ponury. 

A weselej na świecie, 

Kiedy śmieje się z góry. 

: słońce 

 

 

2. Przypomnijmy sobie piosenkę, którą słuchaliśmy wczoraj. 

https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU 

Chciałabym żebyście spróbowali nauczyć się pierwszej zwrotki i 

refrenu. Poproście rodziców lub starsze rodzeństwo, żeby wam w 

tym pomogli. 

Tekst piosenki: 

"Wiosenne buziaki" K. Gowik i A. Żurawska  

I. Już rozgościła się wiosna. 

słońce i kwiaty przyniosła. 

Huśta się lekko na tęczy, 

motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki. 

 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

tańczymy z wiosenką ja i ty. 

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 

Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. 

A całe miasto całusy śle, 

bez wiosny było tu źle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU


II. Słońce rozdaje promyki, 

gonią się w lesie strumyki. 

Mrówki zaczęły porządki, 

a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki. 

 

Ref.: Hop, hop… 

 

III. Kwiaty swe płatki umyły 

i świeże stroje włożyły. 

Budzą się wszystkie zwierzaki. 

Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki 

 

Ref.: Hop, hop… 

3. Jako propozycję spędzenia wolnego czasu proponuję wam do 

wykonania wiosenne drzewko. 

 

Potrzebne nam będą: karton/kartka ksero, kartka brązowego 

papieru kolorowego lub w innym ciemnym kolorze, nożyczki, klej, 

farby, patyczki do uszu, gumka recepturka lub nitka. 

1.1 Z brązowego papieru wycinamy kształt pnia drzewa i przyklejamy do białej kartki. Jeśli 

ktoś nie ma takiego papieru można pień namalować farbami lub kredkami i poczekajmy 

aż wyschną. 

 



1.2. Wiążemy ze sobą kilka patyczków za pomocą gumki lub nitki. Szykujemy farby w 

wiosennych kolorach- wybieramy 2-3 kolory, jeden z nich powinien być zielony. 

 

1.3. Moczymy w farbie patyczki i odbijamy na wysokości korony drzewa. Można najechać na 

pień drzewa. 

 

 



 

1.4. No i proszę jaka piękna praca powstała. Jak wyschnie trzeba ją koniecznie powiesić na 

lodówce lub w innym widocznym miejscu. 

 

 

4. Poniżej zamieszczam propozycje 3 kart pracy z naszych 

książeczek.  

 

Pozdrawiam was cieplutko 

 

Ciocia Agata 

 

Ps. Bardzo, bardzo, bardzo za wami tęsknię. 
 

 



Karta pracy 1 
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Karta pracy 3 

 


