
GR.II „MOTYLKI”                    MARZEC 

W TYM MIESIĄCU REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE TEMATY: 

• Marzec czarodziej 

• Odgłosy wiosny 

• Wiosna na parapecie i za oknem 

• Program edukacyjny „Klucz do uczenia się”: Moduł literacki, Matematyka sensoryczna, 
Gry rozwijające, Konstrukcje,  

 
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: 

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana 
pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków. 
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda (prowadzenie 
Kalendarza pogody), pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach. 
Kształtowanie myślenia przyczynowo -skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych 
zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej. 
Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian. 
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i 
wyciągania wniosków na podstawie jej wyników. 
Utrwalanie kształtu i nazw figur geometrycznych 
Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami. 
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej. 
Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych 
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki. 
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. 
Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru 
muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych. 

 
 
Piosenki i wierszyk na marzec 

Marcowe żaby” 
1. Już wiosna na polach sadzi krokusy, 

zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy. 
Ref. A żaby rechu-rech, żaby się cieszą, 
że ten marzec rechu-rech wszystko pomieszał. 
Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna, a tu śnieg. 
Bo w marcu jak w garncu rechu-rech żabi śmiech 

2. A deszczem umyte drzewa są czyste, 
na gałązkach już rosną kotki puszyste. 
Ref. A żaby… 

3. Na łące bociany głośno klekocą, 
rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą. 
 
 
 



 
 
Idzie do nas wiosna 
1. Kiedy wiosna przyjdzie do nas roześmiana i zielona 
Wtedy z wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak: 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech 
Zielona żaba rechu-rechu-rech 
2. Rośnie trawa rosną listki rosną z wiosna dzieci wszystkie 
Przyfrunęły już bociany i klekocą tak: 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech 
Zielona żaba rechu-rechu-rech 
3. W lesie kwitnie już zawilec obudziły się motyle 
A wieczorem nad łąkami słychać żabi śpiew: 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech 
Zielona żaba rechu-rechu-rech 
 
 
„Tulipan” 
Idą , idą ciepłe dni 
a tulipan śpi! 
Słońce siadło na parkanie 
– Wstawaj, wstawaj tulipanie, 
kończ zimowe sny! 
A tulipan śpi! 
Słychać wkoło deszczu granie 
– Wstawaj, wstawaj tulipanie, 
dam ci krople trzy! 
Stanął dziadek na ścieżce 
– tulipanie śpisz jeszcze? 
Postawię na grządce budzik, 
może wtedy się obudzisz! 
– Kto to dzwoni! Kto mnie woła? 
O, jak ciepło dookoła! Patrzcie liście mam zielone! 
– I na głowie mam koronę! 
A tak mało brakowało, żebym przespał wiosnę całą! 
 


