
Marcowe wędrówki „Motylków” 

                     

 

„W marcu jak w garncu” – to przysłowie znane wszystkim, mówi nam o tym, że 
marcowa pogoda bywa różna. Musimy więc odpowiednio do nie ubierać się, 

aby nie chorować. 

                     

Gdy marcowe słonko będzie coraz bardziej przygrzewać, to coraz więcej czasu 
będziemy spędzać na świeżym powietrzu, bo przecież ruch to zdrowie! 



 

W tym temacie poznamy też różne potrawy smaczne i zdrowe, nauczymy się ko-
rzystać ze zdrowej żywności. 
Poznamy liczne przysłowia ze zdrowiem związane: 

„Zdrowy chorego nie zrozumie.” 
„Kto się myje ren długo żyje.” 

„Tylko w chorobie ceni się zdrowie.” 
„Choremu złote łoże nie pomoże.” 

„Nie wszystko zdrowe co smakuje.” 
„Łakomstwo skraca życie.” 

„W zdrowym ciele zdrowy duch.” 

Poznajemy zawody naszych rodziców. Nie każdy z nas zna pracę, 
którą wykonują nasi rodzice. Będzie więc okazja, aby bliżej poznać zawody re-

prezentowane przez naszych najbliższych. Pomogą nam w tym spotkania z cyklu 
„Miły gość w przedszkolu”. 

Wiemy, że o swojej pracy opowiedzą rodzice naszych wychowanków – czekamy 
na zgłoszenia! 

 

„Za ladą sklepową waży to i owo. 
5 dag cukierków dla Oli, 
Dla mamy pół kilo soli. 



Czy klient mały czy duży, 
Każdego uprzejmie obsłuży…” 

 

O KROK OD WIOSNY - PRZEDWIOŚNIE 

 

„Słonko coraz wyżej po niebie się toczy 
Otwieramy szeroko i uszy i oczy 
Posłuchamy jak ptak śpiewa 
Podpatrzymy pąki na drzewach 
Zobaczymy jak kwiat rośnie 
Bo nadeszło już przedwiośnie!” 

Wprawdzie to jeszcze nie wiosna, ale oznak w przyrodzie jest coraz więcej, że 
wielkimi krokami już się do nas zbliża! 

„Żegnaj zimo zła, 
już po rzece płynie kra. 
Jeszcze troszeczkę, 
a całkiem zapomnisz o zimie. 



W sercu tak jakoś radośnie 
 - to przedwiośnie…” 

 

„Czym powitać Cię Wiosenko, 
gdy zielona wracasz znów. 
Chyba tańcem i piosenką, 
Bo to milsze jest od słów…” 

Tak, to już Wiosna… Pąki na drzewach, zielenieje trawa, ptaki wesoło śpiewają, 
w górze widać lot bociana. Ten, kto ma szeroko otwarte i oczy i uszy – zobacz i 
usłyszy Wiosnę. My też będziemy jej szukać w pobliskim lasku, podziwiać pięk-
ne wiosenne kwiaty, pamiętając, że są one pod ścisłą ochroną! 
Nasze prace plastyczne będą odzwierciedleniem spostrzeżeń i odczuć związany-
ch z aktualną porą roku. 
Szeroko otwarte okna i pobyt na świeżym powietrzu będzie hartowało nasze 
zdrowie. 

 




