
 
 

Tematy kompleksowe realizowane 
w miesiącu marcu: 

 
1. Mali odkrywcy. 
2. Tajemnice świata. 
3. Nadchodzi wiosna. 
4. Święta, święta, biją dzwony. 

 
 

Cele operacyjne: 

• Dziecko rozpoznaje i nazywa literę P,p – małą i wielką, drukowaną i 

pisaną. 

• Rozpoznaje i nazywa  cyfre – 8. 

• Odpowiada na pytania dotyczące utworu, wiersza. 

• Segreguje obrazki wybranych zwierząt ( ssaków, ptaków, owadów) . 

• Rozpoznaje i nazywa literę W,w– małą i wielką, drukowaną i pisaną. 

• Wymienia elementy marcowej pogody. 

• Wymienia oznaki wiosny. 

• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem 

wiosny. 

• Rozpoznaje i nazywa literę C,c– małą i wielką, drukowaną i pisaną.  

• Wymienia tradycje świąteczne związane z Wielkanocą. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

„Z JAJKIEM I ZAJĄCEM” 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku, 

przykucnął za płotem, hop, i już w ogródku. 

Kic, kic, kic, cichutko skrada się do domu, 

każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

 

Ref. Święta wielkanocne z jajkiem i zającem, 

słoneczne, pachnące święta wielkanocne. 

 

Idą chłopcy drogą, idą pomalutku, 

przykucnęli cicho, hop,, i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa. ”Śmigus – dyngus!” – krzyczą 

i dziewczynki łapią, i wodą je chlapią. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“W MARCU JAK W GARNCU” 

W marcu gotuje się wiosna w garncu. 

Miesza się. 

Bulgocze. 

Burzy. 

Słońcem wzbiera w każdej  

przydrożnej kałuży. 

To zastyga przymrozkiem niewielkim, 

to zielonych pąków wypuszcza bąbelki, 

to znów śniegiem jak kożuchem zetnie, 

to wiatrem zakotłuje po ogrodach, 

aż się nam uwarzy marcowa pogoda 

i przeleje się, wykipi mokrym kwietniem. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„WIOSENNY SPACEREK” 

1. Tup, tup, tup, tup, tup, tup. 

Już cieplutkie słońce świeci, 

na wycieczkę poszły dzieci 

z naszego przedszkola, 
z naszego przedszkola. 

2. Tup, tup, tup, tup, tup, tup. 

Tu fiołek, tam pierwiosnek, 

widać wiosnę, słychać wiosnę 
w lesie i na polach, 
w lesie i na polach. 

3. Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

Jaskółeczka czarna, mała 

z ciepłych krajów przyleciała, 

gniazdo swe buduje, 

gniazdo swe buduje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„KOSMICZNA WYPRAWA” 

Wyprawa kosmiczna, kosmiczna wyprawa – 

nieziemska przygoda, cudowna zabawa! 

Choć raz, choć raz pofrunąć do gwiazd, 

w ten niezapomniany czas! 

Kapitan gotowy, załoga w komplecie, 

rakieta się pręży do lotu jak ptak. 

Już klapy zamknięte, skafandry dopięte. 

Trzy, dwa, jeden, zero i nareszcie: START! 

Już Księżyc siwiutki cylindrem się kłania, 

już Droga, ta Mleczna, porywa nas w dal. 

Tam gwiazdy się śmieją, planety szaleją. 

A Ziemię nam przesłania błękitna mgła. 

Słoneczko promykiem pozdrawia czerwonym, 

żegnają się z nami i Wenus, i Mars. 

Bo Ziemia już czeka i tęskni z daleka. 

To cud, że ją mamy i ona ma nas. 

 

 



 

 

 

 

„KOSMOS”  

Kosmos jest ogromny i wciąż niezbadany, 

ale osiem planet bardzo dobrze znamy. 

One nieprzerwanie krążą wokół Słońca. 

A Słońce to gwiazda, jasna i gorąca. 

Merkury jest najmniejszy i krąży powoli. 

          Wenus, widoczna z daleka, to najgorętsza planeta. 

         Ziemia – to tu mieszkamy, na niej powstało życie. 

          Mars jest w kolorach czerwieni, sporo tu skał i kamieni. 

           Jowisz z wszystkich największy, z Wielką Czerwoną Plamą. 

           Saturn ma siedem pierścieni, barwami toffi się mieni. 

  Uran, błękitna kula, jakby mgłą otoczona. 

        Neptun na końcu wiruje, tu zimno nie ustępuje. 

 


