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Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,  

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,  

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:  

- Zaczynamy wiosenne porządki.  

 

 

Skoczył wietrzyk zamaszyście,  

Pookurzał mchy i liście.  

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek  

Powymiatał brudny śnieżek.  

 

 

Krasnoludki wiadra niosą,  

Myją ziemię ranną rosą.  

Chmury, płynąc po błękicie,  

Urządziły wielkie mycie,  

A obłoki miękką szmatką  

Polerują słońce gładko,  

Aż się dziwią wszystkie dzieci,  

Że tak w niebie ładnie świeci.  

Bocian w górę poszybował,  

Tęczę barwnie wymalował, 

 

A żurawie i skowronki  

Posypały kwieciem łąki,  

Posypały klomby, grządki  

I skończyły się porządki. 

 

 

 



 

Wiosna to jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu 

umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami 

powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością 

opadu atmosferycznego. 

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy 

wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu 

oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca a 22 

czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień 

później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o 

jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest 

dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest 

dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego, od tego dnia dni 

stają się krótsze, a noce dłuższe. Temperatura powietrza wiosną 

rzadko spada poniżej 0 °C.  

Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie 

dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. 

Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami 

znajduje się klimatyczny etap przejściowy − przedwiośnie. Za 

początek wiosny fenologicznej przyjmuje się początek wegetacji 

oraz kwitnienie przebiśniegów i krokusów. W zależności od 

kontynentu i strefy klimatycznej, pory roku zmieniają się wcześniej, 

bądź później i trwają dłużej, bądź krócej.  

Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są 

przesunięte o pół roku. Za miesiące wiosenne na półkuli północnej 

uznaje się marzec, kwiecień i maj, a na południowej wrzesień, 

październik i listopad.  

 

W religii chrześcijańskiej wiosną obchodzone są uroczystości 

Wielkiejnocy, która jest najważniejszym świętem tego wyznania(…) 

Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele 

zwyczajów ludowych. Przetrwały one do współczesności w formie 

szczątkowej, jak na przykład pożegnanie zimy polegające na 

rytualnym spaleniu bądź utopieniu kukły symbolizującej Marzannę – 

boginię zimy i śmierci. Wspólne spożywanie malowanych jajek 

(pisanek), również pochodzące jeszcze z tego okresu, z czasem stało 

się częścią obchodów wielkanocnych.  

1 maja obchodzone jest Święto Pracy, obchodzone od 1890. Święto 

mające na celu podkreślenia pracy ludzkiej, upamiętnia je pochód 

pierwszomajowy. W Polsce od 1950 jest świętem państwowym, 

wolnym od pracy.  

3 maja obchodzone jest w Polsce Święto Narodowe Trzeciego Maja, 

ustanowione w 1919, oraz ponownie w 1990 w rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  

Wiosną wszystkie organizmy zwiększają swoją aktywność po 

zimowym uśpieniu. Zwierzęta rozpoczynają rozmnażanie. W 

każdym środowisku sieć pokarmowa jest bardziej skomplikowana 

niż zimą. Świat zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia, a 

następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania, czyli 

dobieranie się w pary i zapłodnienie u zwierząt. Niektóre ptaki 

powracają z cieplejszych stref klimatycznych. 

Gdy dni stają się coraz dłuższe, a odczuwalna temperatura powietrza 

wzrasta, rośliny budzą się, wypuszczają liście bądź zakwitają. Na 

drzewach pojawiają się liście, np. na Mazowszu najwcześniej około 

24 marca, a najpóźniej w ostatniej dekadzie kwietnia. 

Źródło: Wikipedia 
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„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza 

W „Panu Tadeuszu” wiosną odbywają się żywiołowe prace gospodarcze w 

dworku. Mickiewicz ukazał jednak tę porę roku nie tylko w kontekście 

rytmu natury, lecz również w ujęciu symbolicznym. Właśnie na okres 

wiosny autor przesunął pewne bardzo istotne wydarzenia historyczne. 

Jednym z nich jest wkroczenie armii Napoleona do Polski, które w 

rzeczywistości nastąpiło latem, lecz Mickiewicz przesunął je na wiosnę. 

Wiosna jest bowiem symbolem ożywienia i taką właśnie rolę pełni w 

„Panu Tadeusz”. Jest to jednak ożywienie nie tylko natury, ale również – 

albo przede wszystkim – ożywienie narodu polskiego. Na wiosnę Polacy 

mieli się odrodzić i ruszyć z pełną werwą do walki o swoją ojczyznę. 

Wiosna stanowi zatem symbol odrodzenia, możemy ją postrzegać jako 

coś, co zapowiada wolność, wyzwolenie i radość. Jest to budzenie się 

Polski do nowego życia w wolności, do którego w dużej mierze przyczynia 

się Napoleon – postać będąca nadzieją dla wielu mieszkańców Soplicowa. 

Jak więc widać, w „Panu Tadeuszu” mamy do czynienia nie tylko z 

dosłownym ujęciem tematu pór roku, ale również z symbolicznym, 

oznaczającym odrodzenie się Polski. 

„Chłopi” Władysława Reymonta 

Reymont w swoim znanym, nagrodzonym literacką Nagrodą Nobla dziele 

przedstawia czytelnikowi obraz codziennego życia we wsi Lipce, opisując 

hierarchię społeczną i stosunki między mieszkańcami. Oprócz tego bardzo 

istotną rolę w utworze odgrywa natura, a mianowicie pory roku, którym 

podporządkowane jest życie chłopów. To one wyznaczają rytm życia i 

pracy, która zaczyna się jesienią, kiedy to gospodarz sieje, a kończy się 

latem w czasie zbiorów. Natura i pory roku determinują życie 

mieszkańców Lipiec. Gdyby lato było bardzo zimne i deszczowe, ziemia nie 

wyżywiłaby chłopów i ich rodzin, co mogłoby skończyć się dla nich 

tragicznie. W powieści Reymonta pory roku oraz cała przyroda wpływa 

praktycznie na wszystkie aspekty życia ludzkiego, począwszy od pracy, 

poprzez stosunki społeczne, skończywszy na religijności. Ziemia i jej 

owoce, zależne od pór roku i aury, determinuje bowiem pozycję w grupie i 

nierzadko jest także czczona przez mieszkańców. Bardzo ważna jest zatem 

wiosna, podczas której w Lipcach trwają intensywne prace w 

gospodarstwach. Wiosna oznacza początek nowego rytmu – przyroda 

budzi się do życia i zaczyna dawać owoce mogące zapewnić wyżywienie 

mieszkańcom osady. Natura staje się piękna, malownicza i harmonijna. Jej 

bogactwem zachwycają się mieszkańcy, którzy upajają się widokiem 

zielono-żółtych roślin i pełnych życia zwierząt. Liczne i sugestywne opisy 

przyrody wprowadzają czytelnika w podniosły i melancholijny nastrój, jaki 

przynosi ze sobą wiosna. Z tą porą roku związane są również Święta 

Wielkanocne, do których mieszkańcy są bardzo przywiązani. 

 

Źródło: http://www.prezentacje-maturalne.pl/natura-przyroda/motyw-

wiosny-w-literaturze-sztuce-i-muzyce/  
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Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez 

gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:  

- Chciałbym, żeby już była wiosna.  

- Tak ci mróz doskwiera?  

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!  

 

Mąż do żony: 

- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem podłóg. 

Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód... 

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie! 

 

Rozmawia dwóch kumpli:  

- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki świergolą, dzień w końcu dłuższy, 

wszystko kwitnie i spod ziemi wychodzi! - mówi jeden. 

- Przestań! Miesiąc temu teściową pochowałem... 

 

Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 

– Mam ochotę na coś zielonego… 

Żaba mu na to: 

– No, no… to krokodyl ma przechlapane! 

Kuzyn z miasta odwiedza  wiosną bardzo zaniedbane gospodarstwo rolne 

Antka. 

– Nic na tej ziemi nie wyrośnie? 

– A no nic – wzdycha Antek. 

– A jakby tak zasiać kukurydzę? 

 

– Aaa… jakby zasiać, to by urosła. 

Szefie, mamy wiosnę i żona strasznie mi marudzi, że powinienem wziąć 

dwa dni wolnego i pomóc jej posprzątać i odświeżyć całą chałupę? W 

żadnym wypadku, Kowalski! Nie ma mowy o urlopie, chcę Cię codziennie 

widzieć w pracy od rana do wieczora! Dzięki szefie, na Pana to zawsze 

można liczyć! 

 

Jasiu spotyka stonogę i mówi:  - czemu nie byłaś na lodowisku?  - bo zanim 

założyłam łyżwy przyszła wiosna 

 

Rozmawiają dwaj koledzy: 

-Chcesz jagodziankę ? 

-A z czym ? 

-Chyba z truskawkami. 

 

 

Tato? - pyta syn- dlaczego ten pociąg zakręcowuje? 
- Nie mówi się zakręcowuje tylko zakręca gałganie! 

- Więc dlaczego on zakręca? 
- Bo mu się szyny wygły! 
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