
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Wiersz „Marzec” 

W marcu przyszła wiosna. 

Jak zwykle, co roku. 

Nagle kolorowo 

Zrobiło się wokół. 

 

Zniknęły gdzieś zaspy, 

Stopniał lód na rzekach, 

Zbudziły się misie 

I pszczółki w pasiekach. 

 

Każdy się uśmiecha, 

Każdy jest radosny. 

I tylko bałwanek 

Nie cieszy się z wiosny. 
 

 

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny – poznanie zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne), utrwalanie ich nazw, zapoznanie 

ze zwierzęciem – słoniem, żyrafą. Zapoznanie z literą z: małą, wielką, drukowaną i pisaną, utrwalanie przeliczania w zakresie 10 metodą 
symulacji wraz z zapisem działań.  

2. Zwierzęta naszych pół i lasów – poznanie zwierząt zamieszkujących nasze lasy i pola. Rozumienie pojęć: ptaki, ssaki, owady. Posługiwanie 

się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym. poznawanie wybranych owadów i ich roli           
w rozwoju roślin. Zapoznanie z literą u: małą, wielką, drukowaną i pisaną. Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. 

3. Marcowa pogoda - poznawanie oznak nadchodzącej wiosny. Poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem. 

Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie 

przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.). Zapoznanie z literą c: małą, wielką, drukowaną i pisaną. 
4. Wiosenne przebudzania - obserwowanie zmian związanych z wiosną  - coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, 

pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby                     

i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach. Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin. Obserwowanie prac 

wiosennych na działkach i w polu. Poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla. 

 

 

 

 

Piosenka „Kucharz Marzec” 

1. Do kuchni wpada Marzec 

i chce coś ugotować, 

lecz straszny z niego gapa, 

nie może zdecydować… 

Ref. Czy będzie śnieg, czy słońce, 

czy może jednak plucha, 

ulewa, mały wietrzyk, 

czy wielka zawierucha. 

2. Do garnka wszystko wrzucił, 

dołożył dwie przyprawy… 

Co wyszło? Nie wiadomo! 

Sam bardzo jest ciekawy… 

3. Wiosną zdarzyć się może 

w pogodzie zamieszanie. 

Gdy Marzec znów gotuje, 

Nikt nie wie, co się stanie. 
 

 

 

 

 

 

 


