
Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne na MARZEC 

1. (28.02. - 4.03.2022) Zwierzęta dżungli i sawanny  w pierwszym tygodniu 

marca poznamy wybrane zwierzęta egzotyczne żyjące w dżungli lub na sawannie, 

poszerzymy wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych, poznamy 

właściwości bananów i fig, w tym ich walorów smakowych. 

 
2. (07 - 11.03.2022) Zwierzęta naszych pól i lasów w drugim tygodniu 

poznamy przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu, wzbogacimy wiedzę 

dotyczącą zwierząt i środowiska, w którym żyją, zwrócimy uwagę na różnice  

w sposobie poruszania się zwierząt. 8 marca będziemy obchodzić Dzień Kobiet. 

3. (14 - 18.03.2022) Marcowa pogoda w kolejnym tygodniu będziemy 

obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, rozwiniemy poczucie przynależności narodowej, nauczymy się 

kojarzyć zjawiska atmosferyczne z porami roku, oraz będziemy kształtować nawyki prozdrowotne.  

 

4. (21 - 25.03.2022) Wiosenne przebudzenia  w przedostatnim 

tygodniu marca zapoznamy się z ludowym zwyczajem pożegnania zimy, 

będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w związku  

z nadejściem wiosny, utrwalimy wiadomości na temat pór roku, wzbogacimy 

wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów. 21 marca 

Powitamy wiosnę. 

 

5. (28.03 - 01.04.2022) Wiosenne powroty w przedostatnim tygodniu 

marca poznamy ptaki przylatujące na wiosnę do Polski, wzbogacimy 

wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia, wzbogacenie 

wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana i innych ptaków.   

 

 



PIOSENKA MIESIĄCA                                                                               WIERSZ MIESIĄCA

 

 

 

 

 

 

„IDZIE DO NAS WIOSNA” 

 

Autor słów: Agnieszka Galica 

 

1. Kiedy wiosna przyjdzie do nas, 

Roześmiana i zielona, 

Razem z wiosną wszystkie dzieci 

Zaśpiewają tak: 

 

 Ref. Zielona trawa,  

zielony mech, 

Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 

Zielona trawa,  

zielony mech, 

Zielona żaba… 

rech, rechu, rech.. 

 

2. Rośnie trawa, rosną listki, 

Rosną szybko dzieci wszystkie. 

Przyfrunęły też bociany  

I klekocą tak: 

 

 Ref. Zielona trawa…, 

 

3. W lesie kwitnie już zawilec, 

Obudziły się motyle, 

A wieczorem nad łąkami 

Słychać żabi śpiew: 

 

 Ref. Zielona trawa…. 

 

Idzie do nas wiosna.wmv - YouTube 
 

" WIOSNA" 

 

Autor: Grażyna Świerczyńska 

 

Przyszła do nas pani wiosna, 

cała w sukni z kwiatów. 

Uśmiechnięta i radosna, 

wśród lecących ptaków. 

Powróciły z nią bociany, 

z dalekiej Afryki. 

Żaby w stawie się zbudziły, 

misie i jeżyki. 

W krzewach słychać śpiew 

skowronka, 

słonko mocniej grzeje. 

Na listeczku śpi biedronka, 

wiatr leciutko wieje. 

Witaj wiosno! Piękna pani. 

Cieszy nas twój powrót. 

Zieleń liści, świerszczy granie, 

kwiatów pełen ogród. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM&t=100s

