
 

 



Jak chomik szuka wiosny 
Pewnego dnia mały Chomik obudził się w swojej norce na skraju lasu. Ziewnął, przeciągnął się, przetarł oczy łapką wyszedł norki, szukać 

wiosny. 
- Zimno - mruknął zaspany Chomik. 
Rozejrzał się dookoła, ale wiosny nigdzie nie było. 
Na gałązkach wierzby siedziały małe puchate wierzbowe kotki. 
- Co robicie tak wysoko? - spytał Chomik. 
- Rośniemy, rośniemy - zawołały wierzbowe kotki. 
- A wiosny nie widziałyście? – spytał Chomik. 
Ale właśnie nadleciał wiatr, wierzba zaszumiała gałązkami i Chomik nie usłyszał co mówią wierzbowe kotki. 
Poszedł więc dalej. Świeciło słonko, a po niebie przepływały małe chmurki. 
- Halo - zawołał do nich Chomik. - Czy nie widziałyście wiosny? 
A wtedy jedna chmurka zasłoniła słońce i na Chomika spadły krople deszczu. 
- Brr...- skulił się Chomik przy ziemi i zobaczył małe, białe kwiatki. 
- Może wy widziałyście wiosnę? - zapytał, ale kwiatki były malutkie i jeszcze nie potrafiły mówić. 
Chomik poszedł dolej szukać wiosny. 
W górze między drzewami fruwały ptaki. Były bardzo zajęte, bo zbierały gałązki i wiórki na budowę gniazd. 
- Może wy wiecie, gdzie jest wiosna? - zawołał Chomik, ale ptaki śpiewały, ćwierkały, gwizdały i nawet nie słyszały głosu Chomika. 
- Muszę iść dalej, tutaj jeszcze nikt wiosny nie spotkał - mruknął do siebie. 
Aż wreszcie Chomik doszedł na łąkę, a tam na długich nogach stał pan bocian. Chomik zadarł wysoko głowę i przyjrzał się boćkowi. Jego 

nawet nie warto pytać o wiosnę, jest taki zmarznięty, że aż nos i nogi ma czerwone. A bocian też przyjrzał się Chomikowi i zaklekotał: 
- Coś podobnego! - Ta żaba cała ubrana jest w ciepłe futerko, a ja myślałem, że już wiosna - i odleciał. 
A Chomik powędrował dalej szukać wiosny ... 

O co można zapytać dziecko podczas rozmowy nt opowiadania: (Pamiętajmy aby dziecko odpowiadały całym zdaniem) 
- Dlaczego chomik wybrał się na spacer? 
-Kogo spotkał podczas spaceru? 
-Czy ptaki udzieliły chomikowi odpowiedzi  na pytanie? Dlaczego? 
-Dlaczego chomik nie spytał bociana o wiosnę ? 
-Co myślał bocian o chomiku? 
- Jaka była pogoda w czasie spaceru chomika? 
- Czy ktoś powiedział chomikowi, czy przyszła wiosna? 

Czy obrazki są ułożone w odpowiedniej kolejności, jeśli nie, ponumeruj. 

Drogi Rodzicu! Przygotuj tackę, talerzyk tekturowy, lub po prostu kartkę i wysyp na nią niewielka ilość mąki 
- Ćwiczenie graficzne – rysowanie wybranej napotkanej postaci na tacce , kreślenie dowolnych wzorów, symboli wskazanych przez rodzica lub wg pomysłu dziecka 
Jeszcze potrzebne będą małe papierowe kółeczka – to żabki, pojemnik , pudełeczko - staw  i rurka do napoju.  
Zadaniem dziecka jest przeniesienie żabek (kółek) ze stolika do stawu za pomocą rurki (wciągając powietrze) Można urządzić zawody – kto więcej żabek przeniesie do 
stawu. Życzę wesołej zabawy!! 


