
WWW   MMMAAARRRCCCUUU   UUU   „„„MMMIIISSSIIIÓÓÓWWW”””   
 

 

1. W marcu jak w garncu. 

2. Porządki w ogrodzie. 

3. Witaj wiosno! 

4. Zwierzęta na wiejskim podwórku. 

 

WWW   mmmaaarrrcccuuu   „„„MMMiiisssiiieee”””   dddooowwwiiieeedddzzząąą   sssiiięęę:::   

   
 jakie rośliny i zjawiska przyrodnicze nazywamy 

zwiastunami wiosny, 

 dlaczego w marcu bywa jak w garncu,  

czyli o uroki i kaprysy wczesnowiosennej 

pogody, 

 jak sprawić, aby wiosna przyszła do nas 

szybciej, (dzięki własnej hodowli wiosennych 

kwiatów i nowalijek w ogródku przedszkolnym  

i na klasowym parapecie), 

 jak rozpoznać, że to już wiosna, (dzięki 

zabawie w tropicieli przyrody w czasie 

spacerów po okolicy), 

 usłyszymy wiele ciekawostek na temat 

zwierząt, 

 założymy ogródek na parapecie naszej sali  

i dowiemy się jak go pielęgnować. 



 

 
    

 

 

SING A SONG OF FLOWERS: 

 

Sing a song of flowers, flowers all around 

Flowers that are growing, growing in the ground 

Flowers of every color, they look so pretty too! 

Red and pink and orange and yellow 

Blue and purple too! 

 

 

Sing a song of flowers, flowers all around 

Flowers that are growing, growing in the ground 

Flowers of every color, they look so pretty too! 

Red and pink and orange and yellow 

Blue and purple too! 

 

 

 

 

 



 

Poznamy wiersz J. Brzechwy „Przyjście wiosny”: 

 
Naplotkowała sosna, 

że już zbliża się wiosna 

Kret skrzywił się ponuro: 

przyjedzie pewno furą... 

jeż się najeżył srodze 

Raczej na hulajnodze. 

Wąż sykną 

- ja nie wierzę, 

przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: 

Wiem coś o tym, 

przyleci samolotem. 

Skąd znowu 

- rzekła sroka 

ja jej nie spuszczam z oka 

i w zeszłym roku w maju 

widziałam ją w tramwaju. 

Nieprawda wiosna zwykle 

przyjeżdża motocyklem. 

A ja wam to dowiodę 

że właśnie samochodem. 

Nieprawda bo w karecie! 

W karecie, co pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

że płynie właśnie łódką! 

A wiosna przyszła pieszo 

Już kwiaty z nią się śpieszą, 

już trawy przed nią rosną i szumią- 

Witaj wiosno. 

 

 


