
Marcowe przygody Krasnali 

1. W marcu jak w garncu. 
- będziemy rozmawiać na temat marcowej 

pogody, poznamy marcowe przysłowia 

- wykonamy prace plastyczne związane z 

marcem 

- nauczymy się piosenki, pt: „ Marzec 

Czarodziej”, „ Maszeruje wiosna” 

-poznamy literę W,w 

- wykonamy doświadczenia – dowiemy się co 

rozpuszcza się w wodzie 

- utrwalimy poznane litery,  będziemy czytać 

sylaby, układać wyrazy 

- będziemy nazywać obiekty, łączyć je w pary 

pasujące do siebie, klasyfikować – zajęcia 

matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej 

 
 



Marzec czarodziej – piosenka do nauki 

 
Chodzi marzec czarodziej 

Po chmurach, po lodzie 

Aż tu nagle hokus pokus 

I już pączki na patyku 

I już trawka na śnieżniku 

Och, ten marzec czarodziej 

Chodzi marzec czarodziej 

Po chmurach po lodzie 

Aż tu nagle hokus pokus 

Słońce rzuca swe błyskotki 

Że aż mruczą bazie kotki 

Och, ten marzec czarodziej 

 

Chodzi marzec czarodziej 

Po chmurach, po lodzie 

Ach tu nagle hokus pokus 

Przez kałuże skaczą kaczki 

Żółte kaczki przedszkolaczki 

Och, ten marzec czarodziej 

 

2. Porządki w ogrodzie. 
- wybierzemy się do parku; będziemy 

obserwować przyrodę, poszukiwać pierwszych 

oznak wiosny 

- nauczymy się nowych piosenek o wiośnie 

- wykonamy pracę plastyczną „ krokusy” 

- będziemy rozwiązywać zagadki, dopasowywać 

obrazki 

- poznamy właściwości lecznicze czosnku i 

cebuli 

- poznamy literę C, c 



- poznamy wiosenne kwiaty 

- dowiemy się jaka jest rola wiatru w rozwoju 

roślin 

- obejrzymy prezentację multimedialną o 

Zamku Królewskim; poznamy historię królów, 

poznamy pomniki Warszawy – innowacja 

plastyczna – Warszawa barwami malowana 

 
„ Wiosenny spacerek” R. Cinal – wiersz do słuchania 

 
Wiosenne słońce wesoło świeci 

I na wycieczkę zaprasza dzieci. 

Tutaj śnieg odkrył trawkę zieloną, 

Przebiśnieg podniósł głowę skuloną. 

 

Listki i trawki na słonku się grzeją, 

Żółte kaczeńce do słońca się śmieją. 

Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają 

I wszyscy wiosny już wyglądają. 

 

Ogrodnik porządki robi w ogrodzie, 

Nowe nasionka wysiewa co dzień. 

Na deszczy będą sobie czekały 

I zazieleni ogród się cały. 



 

Kiedy jaskółki zza morza wracają, 

Kiedy bociany nad gniazdem kołują. 

Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie, 

To przyjdzie wiosna już oczywiście. 

 

2. Witaj wiosno! 

- poznamy Czechy: obejrzymy prezentację 

multimedialną, flagę, położenie Czech na 

mapie, najważniejsze zabytki 

            - poznamy nazwy ptaków powracających do  

Polski z ciepłych krajów oraz tych, które 

pozostają w Polsce na zimę 

- będziemy rozmawiać na temat nowalijek 

- przygotujemy zdrowe kanapki 

- poznamy cykl życia motyla na podst. wiersza   

„ Gąsiennica” D. Gellner 

- poznamy literę G, g 

- będziemy rozmawiać o ślimakach; poznamy 

ich środowisko życia, sposób odżywiania 

- będziemy słuchać utworów literackich 

związanych z wiosną 

 

 



 
 

„ Gąsiennica” – tajemnica” D. Gellner – wiersz do słuchania 

 

 
Idzie ścieżką gąsiennca,  

Kolorowa tajemnica. 

Krótkich nóżek mnóstwo ma… 

Jedną robi nam „ pa,pa,pa”. 

Do widzenia! Do widzenia! 

Czary – mary – już mnie nie ma! 

Nitką się owinę cała 

I przez zimę będę spała! 

Gdy ochłodzi się na dworze, 

Będę spała już w śpiworze. 

Już się niby nic nie dzieje. 

Kokon się na wietrze chwieje… 

Gąsienica w środku śpi 

I zamknęła wszystkie drzwi. 



A na wiosnę – patrzcie teraz! 

Ktoś w kokonie drzwi otwiera! 

Macha do nas skrzydełkami… 

Kto to jest? Powiedzcie sami. 

 

 

 


