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Jak się nazywa ta pora roku,
co ściele dywan zielony wokół?
(wiosna)

W tym miesiącu, jak w garncu, 
nieustanna zmiana. 
Słońce grzeje w południe,
a mróz szczypie z rana.
(marzec)

Jeszcze wszystko uśpione,
jeszcze nic nie rośnie,
a on śnieg przebija
i mówi o wiośnie.
(przebiśnieg)

Mleka nie piją,
myszek nie jedzą,
te bure kotki
na drzewie siedzą.
(bazie)

Żółte są jak kaczki, 
lubią rosnąć w wodzie,
ale nigdy tych kwiatków 
nie spotkasz w ogrodzie.
(kaczeńce)

W krótkiej nazwie kwiatów 
mieszczą się „sanki”, 
a te kwiaty kwitną w marcu 
w mroźne poranki.
(sasanki)

Gonię po niebie chmury,
latawce porywam w górę,
pochylam w sadzie drzewa, 
czasem gwiżdżę i śpiewam… 
i nigdzie nie postoję. 
Czy znasz imię moje? 
(wiatr)

Cały dzień po niebie chodzi,
żeby świat się nie ochłodził.
Mocno grzeje, świeci jasno.
Kiedy zajdzie, pora zasnąć.   
(słońce)

Rankiem się srebrzy na łące,
potem wysuszy ją słońce.  
(rosa)

Barwny most na niebie,
najczęściej po burzy.
Nikt po nim nie jeździ,
on pogodę wróży.  
(tęcza)

Gdy się spotkają chmury-złośnice,
na niebie widać …  
 (błyskawice)

Co to za ogrodnik?
Konewki nie miewa,
podlewa ogrody, łąki, pola, drzewa.  
 (deszcz)

Wiosenne zagadki
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Wypełniony formularz można odesłać pocztą na adres Redakcji:
„Przedszkolne ABC”, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa.

Zamówienie można złożyć również przez stronę internetową: http://www.przedszkolneabc.pl/.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 794 994 190.

Cena jednego egzemplarza wynosi 24 zł (z VAT). Koszty wysyłki pokrywa Wydawca.

* Proszę wypełnić w przypadku instytucji.
** Proszę wpisać krzyżyk w wybrane pole.

Formularz zamówienia
prenumeraty czasopisma

dAne zAmAWiAjąCego / dAne do fAKTury dlA insTyTuCji*

Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Nazwa instytucji*

Kod pocztowy, miejscowość

Wysyłając formularz zamówienia, wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę „Przedszkolne ABC”
Małgorzata Narożnik, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa w celach marketingowych i zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej
przesyłanej drogą elektroniczną.

W przypadku przedłużenia prenumeraty 
udzielamy rABATu w wysokości 5%

Ulica, nr domu i mieszkania

NIP*

Zamawiam:

Telefon (z numerem kierunkowym)

Adres e-mail

Miejscowość i data

Podpis osoby zamawiającej Pieczątka instytucji i podpis osoby upoważnionej*

Trzy
kolejne wydania** 72 zł

jedenaście
kolejnych wydań** 264 zł

sześć
kolejnych wydań** 144 zł


