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11..  WW  mmaarrccuu  jjaakk  ww  ggaarrnnccuu  

 

hhttttpp::////pprrzzeeddsszzkkoolleennrr5500..kkaattoowwiiccee..ppll//bbiieeddrroonnkkii--ww--mmaarrccuu--jjaakk--ww--ggaarrnnccuu//  

  

CCeellee::  

--  rroozzwwiijjaanniiee  mmoowwyy  ii  mmyyśślleenniiaa    

--  ddoosskkoonnaalleenniiee  mmoottoorryykkii  mmaałłeejj  ppooddcczzaass  pprraacc  ppllaassttyycczznnyycchh  

--  wwpprroowwaaddzzeenniiee  lliitteerryy  WW,,  ww  

--  ddoosskkoonnaalleenniiee  uummiieejjęęttnnoośśccii  ffoorrmmuułłoowwaanniiaa  ii  wweerryyffiikkoowwaanniiaa  hhiippootteezz  

--  rroozzwwiijjaanniiee  sspprraawwnnoośśccii  rruucchhoowweejj  

--  rroozzwwiijjaanniiee  ssppoossttrrzzeeggaawwcczzoośśccii  ii  llooggiicczznneeggoo  mmyyśślleenniiaa    

--  ddoosskkoonnaalleenniiee  uummiieejjęęttnnoośśccii  ppoorróówwnnyywwaanniiaa  

--  kksszzttaałłttoowwaanniiee  ssłłuucchhuu  oorraazz  ppaammiięęccii  mmuuzzyycczznneejj  ii  rruucchhoowweejj  

--  rroozzwwiijjaanniiee  wwyyoobbrraaźźnnii  pprrzzeezz  ssłłuucchhaanniiee  tteekkssttóóww  lliitteerraacckkiicchh    

--  ppoosszzeerrzzaanniiee  zzaaiinntteerreessoowwaańń  cczzyytteellnniicczzyycchh    

--  ddoosskkoonnaalleenniiee  mmoottoorryykkii  mmaałłeejj  



hhttttppss::////nnaauukkaarryyssoowwaanniiaa..ccoomm//ddllaa--ddzziieeccii//jjaakk--nnaarryyssoowwaacc--ggaarrnneekk// 

  

W marcu 

sł. Irena Suchorzewska, muz. Bohdan Riemer 

Raz śnieg pada, 

a raz deszczyk. 

Na jeziorze 

lód już trzeszczy. 

Błękit nieba 

lśni w kałuży, 

bałwan w słońcu 

oczy mruży. 

 

Ref.: Koniec, koniec zimy. 

Przerwa. 

Dzwonek. 

To nie dzwonek, 

to skowronek! (×2) 

 

Raz śnieg pada, 

a raz deszczyk. 



Na jeziorze 

lód już trzeszczy. 

Błękit nieba 

lśni w kałuży, 

bałwan w słońcu 

oczy mruży. 

 

Ref.: Koniec, koniec zimy. 

Przerwa. 

Dzwonek. 

To nie dzwonek, 

to skowronek! (×2) 

  

 
hhttttpp::////zzbbaajjkkaapprrzzeezzsswwiiaatt..bbllooggssppoott..ccoomm//22001199//0033//ssttrraacchh--nnaa--wwrroobbllee--bbaajjkkaa--rroossyyjjsskkaa..hhttmmll 



22..  PPoorrzząąddkkii  ww  ooggrrooddzziiee  

  

https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2017/11/famille-clipart-9.jpg 

 

CCeellee::  

--  charakteryzowanie oznak wiosny, 

- utrwalanie nazewnictwa prac ogrodowych i sprzętu ogrodniczego, 

- doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych, 

- utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie, 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich jak burza, 

-doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i 

obserwacji, 

- doskonalenie motoryki małej, 

- utrwalanie i przestrzeganie zasad obowiązujących na wycieczce, 

- kształtowanie wrażliwości i szacunku dla przyrody i roślin, 

- poznawanie elementów i tajników pracy ogrodnika, 

- wprowadzenie pojęcia abstrakcji w malarstwie, wykonanie obrazu, 

- wprowadzenie litery C, c wyodrębnianie głoski w wyrazach 

 

https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2017/11/famille-clipart-9.jpg


Fasolki Mam fryzurę na cebulę!                                              

 

Mam fryzurę na cebulę 

Przestraszyłam panią Ulę 

Pewnie zaraz wszystkim powie 

Co ja dzisiaj mam na głowie 

Nie kucyki,  

Nie warkocze 

Chociaż może są urocze 

To fryzura całkiem nowa 

Taka właśnie cebulowa 

Niech się ze mnie śmieją! 

Co mi tam! 

Będę ją nosiła                                                            

Mówię Wam!                                                                  

Przestraszyłam Ciocię w szkole 

I tę dużą, rudą Olę 

Lecz fryzura cebulowa 

To jest przecież moda nowa 

Więc fryzurę na cebulę 

Pielęgnować będę czule 

I na pewno się ucieszę 

Gdy ktoś też się tak uczesze 

Niech się ze mnie śmieją! 

Co mi tam! 

Będę ją nosiła 

Mówię Wam! 

  

 

https://www.123rf.com/photo_46524480_stock-vector-gardeners-planting-tree-and-flower-in-garden-illustration.html 

https://www.123rf.com/photo_46524480_stock-vector-gardeners-planting-tree-and-flower-in-garden-illustration.html


 

33..  WWiittaajj,,  wwiioossnnoo!!  

https://www.temi.pl/portal/portal-tarnow/wiosno-witaj-galeria/ 

  

CCeellee::  

--  ddoosskkoonnaalleenniiee  ssłłuucchhuu  ffoonneemmoowweeggoo  

--  uuwwrraażżlliiwwiiaanniiee  nnaa  śśwwiiaatt  pprrzzyyrrooddyy  

--  ppoozznnaanniiee  wwaarrttoośśccii  ooddżżyywwcczzyycchh  wwaarrzzyyww  oorraazz  ssppoossoobbóóww  iicchh  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  

--  wwpprroowwaaddzzeenniiee  lliitteerryy  GG,,  gg  

--  zzaappoozznnaanniiee  zz  ccyykklleemm  żżyycciiaa  mmoottyyllaa  

--  ppoozznnaanniiee  bbuuddoowwyy  cciiaałłaa  ii  śśrrooddoowwiisskkaa  żżyycciiaa  śślliimmaakkaa  

--  ddoosskkoonnaalleenniiee  sspprraawwnnoośśccii  mmaannuuaallnneejj  



 
hhttttpp::////bbaallkkoonnoowwyywwaarrzzyywwnniikk..ppll//sslliimmaakk--sslliimmaakk--wwyyssttaaww--rrooggii// 

 

 

Wesoło jest wiosną 

Dominika Niemiec 

 

Wiosną zieleń się zieleni, wszystko się weseli. 

Przebiśniegi wyglądają spod śniegowej bieli. 

Żonkile się żółcą, tulipany jak tęcza się mienią, 

z wesołością niektóre z nich się czerwienią. 

Ptaki po ptaszemu świergocą wszędzie wkoło. 

Słychać ćwiry i trele, jest radośnie, wesoło. 

Ludzie też jakby weselsi więcej się uśmiechają, 

energii im wiosna dodaje rozmaitością swoją. 

Nawet mama w kuchni z weselem podśpiewuje, 

kiedy z rana śniadanie dzieciom swym szykuje. 

I już na talerzu lądują wiosenne kanapki. 

Wyglądają jak kolorowe, wesołe kwiatki, 

a to za sprawą dobrego nastroju i zręcznej ręki mamy. 

Dlaczego? Bo wiosną w kuchni z nowalijek korzystamy. 



4. Zwierzęta na wiejskim podwórku 

 

 

http://bajlandia.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/farma1-300x242.jpg 

 

Cele: 

- uczestnictwo z zabawach porannych i ćwiczeniach z muzyką, 

- poszerzanie słownika o nazwy zwierząt z wiejskiej zagrody oraz ich młodych, 

- wskazywanie na środowiska w jakich żyją poszczególne gatunki, 

- znajomość zasad bezpieczeństwa związanych z praca przy zwierzętach, 

- artykułowanie dźwięków, jakie wydają zwierzęta z wiejskiej zagrody, 

- nauka piosenek metodą ze słuchu, 

- integrowanie dzieci podczas zabaw i aktywności dnia codziennego, 

- utrwalanie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem 

wiosny, 

- poszerzanie wiedzy o informacje dotyczące pozyskiwania dóbr od zwierząt, 

- poszerzanie wiedzy na temat skąd się bierze mleko i jak wygląda jego 

pozyskiwanie, 

- utrwalenie wiadomości na temat wykluwania ptaków i budowy jaj, 

- wdrażanie do zajęć badawczych,  

- rozbudzanie myślenia przyczynowo- skutkowego 

 

http://bajlandia.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/farma1-300x242.jpg


Stary Donald farmę miał (autor nieznany) 

1. Stary Donald farmę miał ija, ija o! 

A na tej farmie krowę miał ija, ija o! 

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

 

2. ... świnkę miał ija, ija o! Świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; 

krowa mu – mu – mu, mu, mu. 

3. ... pieska miał, ija, ija o! Piesek hau – hau - hau, hau, hau; 

świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; krowa mu – mu - mu, mu, mu 

4. ... kury miał, ija, ija o! Kury ko – ko – ko, ko, ko; ... 

5. ... gąskę miał, ija, ija o! Gąska gę – gę – gę, gę, gę; ... 

6. ... kaczkę miał, ija, ija o! Kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; .... 

7. ... owce miał, ija, ija o! Owce be – be – be, be, be; … 

8. ... kotka miał, ija, ija o! Kotek miau – miau – miau, miau, miau; 

owca  be – be – be, be, be; kaczka kwa – kwa – kwa, kwa, kwa; 

gąska gę – gę – gę, gę, gę; kury ko – ko – ko, ko, ko; 

piesek hau- hau- hau, hau, hau; świnka chrum – chrum – chrum, chrum, chrum; 

Krowa mu – mu - mu, mu, mu. 

 Stary Donald farmę miał ija, ija o! Ija, ija o! 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/ZYrH3UTMdGg/hqdefault.jpg 

opracowanie: Paulina Białobrzeska, Dorota Jabłońska 

https://i.ytimg.com/vi/ZYrH3UTMdGg/hqdefault.jpg

