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Wymieszał miesiąc marzec pogodę w garze. 

Ja wam tu zaraz wszystkim pokażę. 

Włożę troszkę deszczu, słoneczka promieni, 

Domieszam powiew wiatru ciepłego, 

Smutno by w marcu było bez niego. 

Śniegu i burzy jeszcze troszeczkę dodam, 

Będzie prawdziwa marcowa pogoda 

 



 

 

 

Zabawa dydaktyczna : Prawda czy fałsz 

 Przeczytaj dziecku zdania o oznakach wiosny, dziecko odpowiada czy zdanie jest prawdziwe 

czy fałszywe. 

PRZYLATUJĄ BOCIANY. 

ZAKWITAJĄ PRZEBIŚNIEGI. 

OPADAJĄ LIŚCIE. 

ROBI SIĘ CORAZ CIEPLEJ. 

ZBIERAMY GRZYBY. 

 

 

 

 



 

 

 

,,Spacer przedszkolaków” – opowieść ruchowa 

 

Dzieci uważnie słuchając opowiadania ilustrują jego treść ruchem wg własnego uznania, lub 

sugerując się pomocą rodzica. 

 

Pewnego marcowego dnia przedszkolaki wybrały się na spacer. Kiedy tak 

maszerowały, marcowa pogoda nie raz dawała im o sobie znać. Najpierw zaświeciło 

mocno słonko, potem powiał silny wiatr. Całe niebo się zachmurzyło i zaczął padać 

malutki deszczyk, potem coraz większy i większy, aż wreszcie zrobiła się straszna 

ulewa. Przed deszczem dzieci schowały się pod drzewem. Kiedy ulewa ustała, dzieci 

zobaczyły dookoła siebie kałuże – małe i duże. Zabawiły się w ich przeskakiwanie. 

Nagle – niebo pociemniało i znów zerwał się wiatr i zaczął padać śnieg. Najpierw 

malutkie płatki, a potem coraz większe i większe. Zawierucha śniegowa zaskoczyła 

dzieci i nie miały się one gdzie schować, więc zaczęły się otrzepywać ze śniegu. 

Padający śnieg był bardzo biały i lepki, więc pani na koniec marcowego spaceru 

zapowiedziała ,,śnieżną bitwę”. Zabawy i śmiechu było co niemiara. Pani 

zaproponowała zmęczonym dzieciom powrót do przedszkola. 

 

Drogi Rodzicu, pozwól dziecku chociaż na chwilę 

zamienić się w marcowego kucharza! 

 



 

 

Zabawa ortofoniczna 

,,Mycie rąk”. Dzieci powtarzają kilka razy wierszyk, wykonując odpowiednie ruchy rękami 

 

Wo-da ka-pie kap, kap, kap, (dzieci klaszczą w dłonie na „kap, kap, kap”) 

My-ję rę-ce chlap, chlap, chlap (dzieci strzepują ręce na „chlap, chlap, chlap”) 

Czys-te rę-ce już ma-my, (dzieci w rytm wierszyka „obracają” ręce w nadgarstkach) 

Więc je w ręcz-nik wy-cie-ra-my. (naśladują wycieranie rąk w ręcznik) 

 

W tej prostej zabawie ze słowami dźwiękonaśladowczymi wpływamy na doskonalenie 

połączeń między słuchowym a ruchowym ośrodkiem mowy. Rytmiczna forma wiersza 

stymuluje rozwój spostrzegania słuchowego – zależności czasowych między dźwiękami 

mowy i sprzyja doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej. Są to ćwiczenia przygotowujące 

dzieci do nauki czytania i pisania ze słuchu i pamięci. Rytmiczne ruchy rąk, a szczególnie ich 

„strzepywanie”, uczą dziecko świadomego rozluźniania napięcia mięśniowego, a ćwiczenia 

nadgarstka są formą ćwiczeń grafomotorycznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


