
MARZEC -  tematy do realizacji 

Muzyka jest wszędzie 

 rozpoznawanie instrumentów muzycznych perkusyjnych i innych, np. gitary, pianina, 

po ich dźwiękach, rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela lub 

chętne dziecko, 

 wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz 

innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry), 

 rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i po 

wyglądzie;     nazywanie muzyków grających na tych instrumentach.  

W świecie teatru 

 poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam 

pracujących (aktor, reżyser, scenograf) 

 dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia 

 oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci (on-line) 

Wiosna, wiosna 

 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. 

coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające 

pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty 

(przebiśniegi, krokusy) 

 poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się 

pąków na drzewach, krzewach. 

 

Wkrótce Wielkanoc 

 kultywowanie tradycji, zwyczajów, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 

Wielkanocy 

 wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji 

opartych na szacunku, akceptacji i miłości. 

 

W Marcu  poznamy litery: Z, z -zegar , U, u- ule, C, c – cebula, Ł, ł -łopata- utrwalamy 

poznane już wcześniej litery. Dodajemy i odejmujemy w zakresie 10. 

 

Wiersze  do nauki: 

Dorota Gellner - Przyjęcie  

 

Na przyjęcie się wybieram, 

 

wszystkie szafy więc otwieram. 

 

Co mam włożyć? To czy to? 



 

Dwie kokardy wziąć, czy sto? 

 

Spodnie w kratkę, czy też w kropki? 

 

Zamiast butów może wrotki? 

 

Tak się męczę, tak się staram, 

 

wkładam cztery bluzki naraz. 

 

Do żurnala ciągle zerkam - 

 

może lepiej pójść w lakierkach? 

 

Może w bluzce od pidżamy? 

 

Albo w nowej sukni mamy? 

 

Czy na żółtym kapeluszu 

 

mam posadzić kotka z pluszu? 

 

Wszystko to za długo trwa! 

 

Zegar bije - raz i dwa! 

 

Już przyjęcie się skończyło 

 

a mnie wcale tam nie było! 

 

Maria Witewska Pracowita wiosna 

Kolorowa wiosna,  

gosposia wspaniała, 

od samego rana  

dużo pracy miała.  

Zaspane słoneczko  

witała zza chmurki.  

Prosiła na koncert  

leśnych ptaków chórki.  

Malowała kwiatki  



na zielonej trawie, , 

policzyła z boćkiem  

wszystkie żaby w stawie.  

 

Piosenka : 

Wiosenne buziaki 

I. Już rozgościła się wiosna, 

 słońce i kwiaty przyniosła. 

 Huśta się lekko na tęczy, 

 motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki. 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

 tańczymy z wiosenką ja i ty. 

 Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 

 to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 

 Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

 bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. 

 A całe miasto całusy śle, 

 bez wiosny było tu źle. 

II. Słońce rozdaje promyki, 

 gonią się w lesie strumyki. 

 Mrówki zaczęły porządki, 

 a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki. 

Ref.: Hop, hop… 

III. Kwiaty swe płatki umyły 

 i świeże stroje włożyły. 

 Budzą się wszystkie zwierzaki. 

 Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki. 

Ref.: Hop, hop… 

 

 


