
MARZEC 2022 r. 
grupa XIV ,, Biedronki”  

 

 

Temat  kompleksowy :  

 

,, W marcu jak w garncu” 
 

Termin  realizacji:28.02.2022 r.- 04.03.2022 r. 
  

 „W marcu, jak w garncu”- mówi przysłowie i my także zastanowimy się 

nad znaczeniem tego przysłowia, dowiemy się skąd pochodzi nazwa tego 

miesiąca,   poznamy wiersze o marcu i marcowe wiosenne  piosenki.  

Czekając na wiosnę założymy własną hodowlę roślin, zasadzimy fasolki i 

będziemy obserwowali jak rosną, ani się obejrzymy, a zawita do nas 

wyczekiwana WIOSNA! 

,,W  MARCU ” – wiersz I. Suchorzewskiej 

Raz  śnieg  pada, a  raz  deszczyk. 

Na  jeziorze  lód  już  trzeszczy. 

Błękit  nieba   lśni  w  kałuży, 

Bałwan  w  słońcu  oczy  mruży. 

 

- Koniec  zimy. 

Przerwa. 

Dzwonek. 

-  To  nie  dzwonek, 

To  skowronek. 

 

 

 

 
 



Temat kompleksowy: ,, PORZĄDKI W OGRODZIE”  
termin realizacji: 07.03.2022 r. - 11.03.2022 r. 

 

 

,, Marzec czarodziej” - piosenka 

sł. A. Bernat, muz. Z. Ciechan   

 

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus-pokus 

I już pączki na patyku 

I już trawka na śnieżniku. 

Och, ten Marzec Czarodziej! 

 

 

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus-pokus 

Słońce rzuca swe błyskotki, że aż mruczą bazie kotki 

Och, ten Marzec Czarodziej! 

 

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus-pokus 

Przez kałuże skaczą kaczki, żółte kaczki-przedszkolaczki 

Och, ten Marzec Czarodziej! 

 

 

 

 
https://th.bing.com/th/id/R.57c93b90d3d63ab4522896d5e6967111?rik=0oYiX8dfiNu7Bw&riu=http%3a%2f%2frcz-

zbaszyn.pl%2fbackend%2fphotos%2ftresci%2faktualnosci_397%2fmarzec_1_2.jpg&ehk=3K3e4FPY3Gx%2bxBBKmdF5t8MRBhs%2bim

gYOM%2fe7Gdt5ts%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0 

 



Temat  kompleksowy: ,, WITAJ WIOSNO” 
termin  realizacji: 14.03.2022 r.- 18.03.2022 r.  

 

 

  
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2021/02/spring-bird-2295434_1920.jpg         

 

♪ "Marcowa piosenka" 
 

Leci marzec, wiosny szuka 

znaleźć wiosnę - wielka sztuka. 

Woda z dachu kap, kap, kap 

złap wiosenkę marcu złap.  

Woda z dachu kap, kap, kap, 

Złap wiosenkę marcu złap 

 
 

  
 

 

"Pierwiosnek" I. Salach 

 

Jeszcze zimno jest na dworze 

trawa jeszcze nie urosła                          

a ze śniegu się wychyla 

kto to taki? To pierwiosnek. 

Schyla się malutka Zosia, 

by go zerwać do wazonu. 

Na to mama "Nie, nie wolno! 

Kwiatek ten jest pod ochroną. 

 
 



 Temat kompleksowy: ,, Pięć zmysłów mam”                         

metoda projektu badawczego  

termin realizacji :21.03.2022 r.- 25.03.2022 r. 

 

 

,, GŁOWA, RAMIONA…”-piosenka  

 

A gimnastyka dobra sprawa, dla nas wszystkich to zabawa  

      

Ręce w górę i w przód i w bok, skok do przodu, w górę skok. 

 

Głowa, ramiona, kolana pięty,kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos. 

Głowa, ramiona, kolana pięty, kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos. 

 

https://thumbs.dreamstime.com/b/dziecko-twarz-s-19662433.jpg 

https://thumbs.dreamstime.com/b/dziecko-twarz-s-19662433.jpg


Temat kompleksowy : „Zwierzęta na wiejskim 

podwórku” 
Termin realizacji: 28.03.2022 r.-01.04.2022 r. 

 

 
 

https://staj-bonanza-trojanovice.webnode.cz/_files/200000017-e56cae6647/farma.jpg 

 

 "POKŁÓCIŁY SIĘ ZWIERZĘTA"- wiersz 
Edyta Matłosz - autor 

 

Dnia pewnego na podwórku 

pokłóciły się zwierzęta 

o to kto ma dłuższą pamięć 

i kto dłużej z nich pamięta. 

Kura: Koo ko ko ko 

Kaczka: Kwaa kwa kwa kwa 

Baran: Beee 

Świnka: Kwik 

Kto z nas dłuższą pamięć ma? 

Pies zaszczekał: Hau hau hau 

Indyk zagulgotał: Guull 

a kot, który ciągle spał 

miaukną tylko cicho: miauu 

Nic z tej kłótni nie wynikło 

bo zwierzęta przez dzień cały, 

o co była awantura, 

wszystkie pozapominały… 

Opracowała: Małgorzata Skolimowska 

 



 


