
Tematy kompleksowe w miesiącu 
MARCU: 

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny. 
2. Zwierzęta naszych pól i lasów. 

3. Marcowa pogoda. 
4. Wiosenne przebudzenia. 

Dziecko: 

� wskazuje Afrykę na mapie, wymienia wybrane zwierzęta zamieszkujące ten kontynent; 

� wymienia głoski w słowach zebra, Zola; układa schematy i modele słów zebra, zola; określa miejsce spółgłoski z w słowach o prostej budowie fonetycznej, opisuje wygląd lite z, Z oraz odtwarza ich 

kształty; 

� wypowiada się na temat ogrodu zoologicznego, wymienia zasady zachowania obowiązujące podczas zwiedzania zoo, wymienia nazwy zwierząt egzotycznych, określa ich cechy charakterystyczne – 

wygląd i zwyczaje, 

� opisuje wybrane zwierzęta egzotyczne: ich wygląd, sposób życia i odżywiania; poznaje znaczenie słów roślinożerne, mięsożerne,  

�  bada właściwości banana: jego kształt, kolor, wielkość, ciężar, strukturę powierzchni, smak, 

� uważnie słucha pytań dotyczących tekstu wiersza i udziela na nie odpowiedzi, 

�   rozpoznaje na mapie świata wybrane kontynenty i je nazywa, nazywa wybrane zwierzęta zamieszkujące poszczególne kontynenty,  

�  rozpoznaje i nazywa liczbę 10, 

�  wypowiada się na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka, 

�   wymienia głoski w słowach ule, Ula; układa schematy i modele słów ule, Ula; określa miejsce samogłoski u w słowach o prostej budowie fonetycznej,  opisuje wygląd liter u, U oraz odtwarza ich 

kształty, 

� wypowiada się na temat zwierząt mieszkających w lesie; rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na polu, 

� podaje charakterystyczne cechy ssaków, ptaków i owadów,  

�  segreguje sylwety zwierząt wielokrotnie – każdorazowo według, innych cech; 

� tworzy kolekcje, porządkuje elementy według jednej cechy, 

� wymienia nazwy ptaków żyjących w lesie i na polu,  naśladuje dźwięki wydawane przez ptaki; 

� wyjaśnia znaczenie witamin dla zdrowia człowieka,  rozpoznaje i nazywa produkty żywnościowe bogate w witaminy,  

�  wymienia słowa rozpoczynające się głoską c; dzieli słowa na sylaby; wymienia głoski w słowach cebula, Cela; układa schematy i modele słów cebula, Cela; określa miejsca samogłosek i spółgłosek w 

słowach o prostej budowie fonetycznej,  opisuje wygląd liter c, C oraz odtwarza ich kształty, 

� wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pogody wczesną wiosną,  poprawnie odczytuje znaki synoptyczne; 

� liczy elementy zbioru, podaje prawidłowy wynik,  poprawnie stosuje nazwy liczebników porządkowych w zakresie 10;  łączy pętle z odpowiednimi liczbami; rysuje tyle elementów, ile wskazuje liczba; 

� wyjaśnia, na czym polega zwyczaj pożegnania zimy, nazywa i wymienia w odpowiedniej kolejności następujące po sobie pory roku; 

� wymienia właściwości ziemi i piasku, 

� wymienia i rozpoznaje na zdjęciach kwiaty doniczkowe, wymienia zasady pielęgnacji kwiatów, 

�   wymienia słowa rozpoczynające się głoską ł; dzieli słowa na sylaby; wymienia głoski w słowach łopata, Łatka; układa schematy i modele słów łopata, Łatka; określa miejsca samogłosek i spółgłosek w 

słowach o prostej budowie fonetycznej, • opisuje wygląd liter ł, Ł oraz odtwarza ich kształty, 

� wymienia i wskazuje charakterystyczne, pierwsze oznaki wiosny,  rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty, 

� podaje nazwy zwierząt; wyjaśnia, jak zwierzęta spędzają wiosnę, • odgrywa scenki teatralne z użyciem rekwizytów, 



W lesie - piosenka 

                                                                                                1. Lubię spacerować po lesie zielonym, 
                                                                                                      obserwować żuki, biedronki i pszczoły. 

                                                                                                                                            Kwiatkiem się zachwycić, spróbować poziomkę, 
                                                                                                          słuchać, jaki piękny las nam daje koncert. 

 
                                                                                                                                  Ref.: Las tak pięknie szumi – szu, szu, szu, szu, szu, 

                                                                                                                                   strumyk wody toczy – chlupu, chlupu, chlup. 
                                                                                                                                          Pszczoły, osy bzyczą – bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, 

                                                                                                                                 ptaszek gdzieś zaśpiewa – tirli, tirli, li. 
                                                                                                                               Kukułeczka kuka – kuku, kuku, kuku, 

                                                                                                                                          dzięcioł w drzewo stuka – stuku, stuku, stuk. 
                                                                                                                             Cicho jeż przemyka – tupu, tupu, tup. 
                                                                                                                             Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór. 
                                                                                                                            Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór. 

 
                                                                                                                               2. Tu rosną paprocie, tam mech, jak dywanik, 

                                                                                                                      i leśne jeżyny, i słodkie maliny. 
                                                                                                                                          Pod listkiem się schował muchomor czerwony, 

                                                                                                                                białymi kropkami pięknie przystrojony. 
 

                                                                                                                                   Ref.: Las tak pięknie szumi… 

 



                                             Żartowniś marzec - piosenka 

                                                                                  1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe, 
                                                                                          a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre 
                                                                                         Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie! 

                                                                                       Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie. 
 

                                                                                   Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu, 
                                                                                taki pogodowy sos! 

                                                                                                      Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos! 
                                                                              Kap, kap, kap, kap – deszcz. 
                                                                              Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg. 

                                                                            Puk, puk, puk, puk – grad. 
                                                                     Uuuuu – wiatr! 

 
                                                               2. Wiosna wzięła się pod boki, 

                                                          dzieci jest jej szkoda. 
                                                                                       – Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda! 

                                                                                            Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek. 
                                                                                          Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek. 

                                                           Ref.: W marcu, w marcu… 
 

                                                                    3. Marzec skoczył hop! pod chmury 
                                                                     i mówi do cioci: 

                                                                                               – Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci. 
                                                                                            Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci. 

                                                                                               Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci! 
 

                                                          Ref.: W marcu, w marcu… 
 
 



Na sawannie - piosenka 

 

1. Na sawannie słońce piecze, szumią trawy, 
a zwierzęta mają swoje różne sprawy. 
Chodzą, biegną i pływają, i fruwają, 

więc zobaczmy, jakie ważne sprawy mają. 
Gepard głośno chwali się, że jest najszybszy. 
Nosorożec martwi się, że jest najbrzydszy. 

Zebra twierdzi, że jest tutaj najpiękniejsza, 
a żyrafa, że jest przecież najmądrzejsza. 

 
Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca. 

Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca. 
Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody 

zwierzaki ciągle wskakują do wody. 
Chlup, chlup, chlup, chlup. 
Chlup, chlup, chlup, chlup! 

 
2. W cieniu wielkich baobabów śpią lamparty. 

Hieny dziś opowiadają sobie żarty, 
a pod palmą przyczaiła się pantera. 
Na akacji siedzi sęp i myśli zbiera. 

Na sawannie dzień jak co dzień, bez pośpiechu, 
trochę żartów, trochę kłótni, trochę śmiechu. 
Na sawannie słońce piecze, szumią trawy, 

a zwierzęta mają swoje różne sprawy. 
 

Ref.: Bo to sawanna jest... 



 

, 
 

,Leśne piosenki" -  wiersz 
 

Do, re, mi, do, re, mi, 
skaczę sobie, dwa i trzy, 
jedna nuta – jeden skok, 

w przód, do góry, potem w bok. 
Skaczę sobie pośród drzew, 
a nad głową słyszę śpiew: 

do, re, mi, 
fa, sol, la, 

ktoś te nuty w lesie gra. 
Mruczy, nuci, gwiżdże, śpiewa, 
w rytm melodii szumią drzewa, 
wkoło słyszę skoczne dźwięki... 

Czy to leśne są piosenki? 
Tony niskie i wysokie, 

zerkam w górę jednym okiem, 
widzę ptaki, ćwiczą gamę, 
myślą, że są w lesie same. 

Chcesz im pomóc, powtórz to: 
do, re, mi, 
fa, sol, la, 

si, do. 
                                                           M. Strękowska-Zaremba 

 
 



 
 
 

Podróże - wiersz 
 

Razem z panią zwiedzaliśmy 
kraje egzotyczne, 

widzieliśmy tam rośliny 
i zwierzęta fantastyczne. 
Pierwszy etap tej podróży 

– słoneczna Afryka. 
Tutaj żyje lew, żyrafa, 

pawian, co koziołki fika. 
Słonie możesz też zobaczyć 

i hipopotamy. 
Gdy krokodyl się pojawi, 

to zmykaj do mamy. 
Czas na Indie tajemnicze. 
Ileż tutaj zwierząt żyje: 
tygrys, pyton, aligator, 
nawet koralowe żmije. 

Zaś w Australii na nas czeka 
dingo, kangur i papuga, 

struś, koala, nawet rekin, 
co do dzieci oczkiem mruga. 
Tak, on mruga do nas okiem 

z kartki kolorowej. 
Te podróże odbyliśmy 

dzięki książce naszej nowej. 
                                                                I. R. Salach 

 



Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu - wiersz 
 
Pokaż, pokaż, marcu, 
co tam mieszasz w garncu. 
-  Mieszam śniegi, mieszam deszcze, 
więc na świecie zimno jeszcze. 
Szarobure dni, a wiosenka śpi. 
– Pokaż, pokaż, marcu, 
co tam mieszasz w garncu. 
– Chociaż chłodno jest na razie, 
już na wierzbach kwitną bazie, 
słońce uśmiech śle. 
Wiosno, pospiesz się! 
– Pokaż, pokaż, marcu, 
co tam mieszasz w garncu. 
– Już dokoła pachnie wiosną, 
a mnie w garncu kwiatki rosną 
oraz kiełki zbóż, 
kwiecień już tuż-tuż. 
                          E. Stadtmuller 
 


