
W MARCU W NASZEJ GRUPIE: 
 

Temat: W świecie zwierząt – zwierzęta egzotyczne 

5-9 III 2018 

 

Temat: Zwierzęta sprzed milionów lat 

12-16 III 2018 

 

Temat: Marcowa pogoda 

19-23 III 2018 

 

Temat: Nadeszła wiosna 

26-30 III 2018 

 
CELE: 

- będziemy klasyfikować obiekty wg wybranych cech, 

- będziemy porównywać liczbę elementów w zbiorach,  

- poznamy cyfrę 9 i 10, 

- będziemy poznawać świat liczb z Ogrodami Willego, 

 - poznamy literki: z, u, c, ł, 

- będziemy układać i odczytywać wyrazy z poznanych liter, 

-  poszerzymy swoją wiedzę na temat dzikich zwierząt, 

- dowiemy się kiedy żyły dinozaury, jak wyglądały, czym się żywiły, 

- założymy kalendarz pogody i będziemy nazywać składniki pogody, 

Porozmawiamy o zwiastunach wiosny oraz o Wielkanocy 

- poćwiczymy sylabizowanie i głoskowanie, wysłuchiwanie głosek  

w nagłosie i wygłosie, 

- wykonamy ciekawe prace plastyczne, 

- nauczymy się nowych piosenek. 

 

http://krolowa-
superstar.blog.pl/2016/04/20/tegoroczny-

marzec-w-polsce-najchlodniejszy-od-3-lat/ 



Temat: W świecie zwierząt – zwierzęta egzotyczne 

5-9 III 2018 
 

Lody w zoo (sł. i muz. K. Gowik) 
 
Ref.: Kto, kto, kto chce iść dzisiaj do zoo?  

Kto, kto, kto chce dziś lody zjeść w zoo?  

I. Małpa je banana, tygrys smacznie chrapie,  

słonie sypią piaskiem w koło,  

hipopotam wodą pryska, foka ryby łapie.  

Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!  

Ref.: Kto, kto…  

II. Ale co to, co to? Kangur skoczył w błoto!  

Lama puszy się jak dama,  

hiena chce być małym kotkiem,  

mleko pić z ochotą.  

 

 

Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!  

Ref.: Kto, kto…  

III. Co to za żarty? Lew chce iść na narty,  

a żyrafa do fotografa!  

Rekin wielką ma ochotę na lot samolotem!  

Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!  

Ref.: Kto, kto…  

IV. Co tam znów się dzieje? Misiek rybek nie 

je,  

i mieć skrzydła ma nadzieję…  

Zebra liczy swoje paski, a ja wciąż się śmieję!  

Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!   

 
http://www.vectorfree.com/zoo-illustration 

A. Frączek Chichopotam 

 
Wyszedł z błota hipopotam: 

– Cha-chi-cho-cha! – zachichotał. 

Słoń, zbudzony owym dźwiękiem, 

zakołysał trąbą z wdziękiem: 

– Tru-tu-tu-tu! Mój sąsiedzie! 

Co cię śmieszy, można wiedzieć? 

Hipopotam rzec coś chciał, 

lecz nie zdołał, bo się śmiał. 

Żółw guzdrała, wietrząc psotę, 

zaraz przygnał tu galopem, 

stado strusi zbaraniało, 

a lew ryknął: – Co się stało?! 

 

 

Hipcio zerknął na nich i… 

znów się chichrał: – Chi, chi, chi… 

– Czy pan ze mnie się naśmiewa? – 

spytał pawian, schodząc z drzewa. 

Chciał na śmieszka się obrazić, 

lecz… chichotem się zaraził. 

Wnet się śmiała cała plaża – 

wąż aż skręcał się i tarzał, 

żółw rechotał, zebry rżały, 

śmiechem parskał lew wspaniały. 

Calusieńki świat chichotał! 

Kto to sprawił? CHICHOPOTAM! 

Ten wesołek rodem z błota



 

Temat: Zwierzęta sprzed milionów lat 

12-16 III 2018 

 
Grzeczny dinozaur  

(sł. i muz. J. Kucharczyk). 

 
 

I. Co się u nas dziś zdarzyło, 

pewnie w to nie uwierzycie, 

z kart książeczki do przedszkola 

przyszedł gość niesamowity. 

I choć był to dinozaur, 

dzieci się nie bały wcale, 

dinozaur z dawnych epok 

wychowany był wspaniale. 

 

Ref.: Znał słowa: proszę, dziękuję, 

przepraszam i nic nie szkodzi. 

Mówił: „Dzień dobry!”, gdy wchodził, 

i „Do widzenia!”, gdy wychodził. 

 

II. Dzieci z niego przykład brały 

i od niego się uczyły, 

jak się trzeba zachowywać, 

jak być dobrym, jak być miłym. 

I choć dinozaur musiał 

wrócić do swojej książeczki, 

to nauczył dzieci tego, 

jak być bardzo, bardzo grzecznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Terlikowskiej  

Węglowa rodzinka 
To węglowa jest rodzina: 

parafina, 

peleryna, 

duża piłka w białe groszki 

i z apteki proszek gorzki, 

i z plastiku sześć koszyków, 

gąbka, co się moczy w wodzie, 

i benzyna w samochodzie, 

czarna smoła, 

biała świeca, 

to rodzina węgla z pieca. 

Widzę już zdziwione miny: 

– Co ma węgiel do benzyny? 

– Czy jest z węglem spokrewniona 

gąbka miękka i czerwona? 

Otóż właśnie wiem na pewno, 

82 

że jest jego bliską krewną. 

Węgla jest po odrobinie 

w parafinie, 

w pelerynie, 

w dużej piłce w białe groszki, 

i z apteki proszku gorzkim, 

i w ołówku tym w piórniku, 

i w koszyku, tym z plastiku. 

Nawet świeczki, te z choinki, 

to też węgla są kuzynki. 

Lecz wśród wielkiej tej rodziny, 

wśród kuzynów i rodzeństwa, 

nie ma ani odrobiny 

rodzinnego podobieństwa. 

Węgiel czarny jest jak skała, 

koszyk żółty, świeca biała. 

Skąd się wzięły te różnice? 

O! to już są tajemnice, 

które kryją się w fabryce. 

 



Temat: Marcowa pogoda 

19-23 III 2018 

 
 

Wołanie wiosny 

 (sł. i muz. K. Gowik) 

 
I. Dzisiaj w drodze do 

przedszkola 

już zielone były pola, 

a bociany klekotały, 

bo na łąkę przyleciały. 

 

Ref.: Zielona wiosenka nas 

woła, zielona panienka wesoła. 

W oczy świeci nam 

złotym słońcem 

i rozrzuca kwiaty pachnące. 

 

II. Na gałązkach pierwsze pąki, 

a na pąkach pierwsze bąki. 

Żabki skaczą, a skowronek 

śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 

 

Ref.: Zielona wiosenka… 

 

III. Na spacerze zobaczymy, 

czy już nigdzie nie ma zimy. 

Teraz wiosna rządzić będzie, 

z czego bardzo się cieszymy! 

 

 

 

 

 
https://www.google.pl/search?client=firefox-

b&dcr=0&tbm=isch&sa=1&ei=zWSRWrPLD4zcwQLhyY2IDQ&q=marcowa+pogoda+ilustracje&oq=marcowa+pogoda+ilustracje&gs_l=psy-

ab.3...289725.295890.0.296064.25.21.0.4.4.0.140.1823.17j4.21.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.15.1103...0j0i67k1j0i5i30k1j0i24k1.0.UVT_UKhGwdk#imgrc=i3PDB_6WiBM_8M: 

 

 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&sa=1&ei=zWSRWrPLD4zcwQLhyY2IDQ&q=marcowa+pogoda+ilustracje&oq=marcowa+pogoda+ilustracje&gs_l=psy-ab.3...289725.295890.0.296064.25.21.0.4.4.0.140.1823.17j4.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.15.1103...0j0i67k1j0i5i30k1j0i24k1.0.UVT_UKhGwdk#imgrc=i3PDB_6WiBM_8M
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&sa=1&ei=zWSRWrPLD4zcwQLhyY2IDQ&q=marcowa+pogoda+ilustracje&oq=marcowa+pogoda+ilustracje&gs_l=psy-ab.3...289725.295890.0.296064.25.21.0.4.4.0.140.1823.17j4.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.15.1103...0j0i67k1j0i5i30k1j0i24k1.0.UVT_UKhGwdk#imgrc=i3PDB_6WiBM_8M
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&sa=1&ei=zWSRWrPLD4zcwQLhyY2IDQ&q=marcowa+pogoda+ilustracje&oq=marcowa+pogoda+ilustracje&gs_l=psy-ab.3...289725.295890.0.296064.25.21.0.4.4.0.140.1823.17j4.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.15.1103...0j0i67k1j0i5i30k1j0i24k1.0.UVT_UKhGwdk#imgrc=i3PDB_6WiBM_8M
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&sa=1&ei=zWSRWrPLD4zcwQLhyY2IDQ&q=marcowa+pogoda+ilustracje&oq=marcowa+pogoda+ilustracje&gs_l=psy-ab.3...289725.295890.0.296064.25.21.0.4.4.0.140.1823.17j4.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.15.1103...0j0i67k1j0i5i30k1j0i24k1.0.UVT_UKhGwdk#imgrc=i3PDB_6WiBM_8M


Temat: Nadeszła wiosna 

26-30 III 2018 

 

 
http://mariannajagoda.blogspot.com/2013/09/ 

 

Wiosenne buziaki  

(sł. i muz. 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. 

 

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. 

Opracowała K. Kolasa 

http://mariannajagoda.blogspot.com/2013/09/

