
MARZEC W GRUPIE 
CHOCHLIKÓW 

 
 Drugi miesiąc naszej przygody z 
przedszkolem rozpoczęliśmy tematem o 
zwierzętach gospodarskich, co bardzo nas 
ucieszyło, bowiem każdy z nas niezmiernie lubi 
wszelkie żywe stworzenia, zwłaszcza te, 
które posiadają futro:)  
 Z wielkim zainteresowaniem braliśmy 
udział w każdych kolejnych zajęciach - a 
trzeba przyznać, że działo się na nich sporo, 
gdyż o ile luty był miesiącem w połowie 

adaptacyjnym, to już w marcu nasze zajęcia ruszyły pełną parą. A jeśli już o 
parze mowa, to bardzo chętnie bawiliśmy się w dobieranie w nie zwierząt oraz 
odszukiwanie i nazywanie ich potomstwa. Trochę trudności przysporzyło nam 
zapamiętanie niektórych nazw dzieci poszczególnych zwierząt, ale i tak panie 
bardzo nas chwaliły za zaangażowanie podczas tych zabaw. Bardzo podobało nam 
się rozwiązywanie zagadek dźwiękowych z płyty i możliwość naśladowania 
odgłosów różnych zwierząt oraz sposobu ich poruszania się. Z wielkim zapałem 
zasiedliśmy też do wykonywania pracy przestrzennej – każdy Chochlik miał 
możliwość wyboru swojego ulubionego zwierzęcia – a efekty tej działalności 
można było podziwiać później w szatni. 
 W tych dniach spotkała nas też miła 
niespodzianka – po raz pierwszy mieliśmy 
okazję brać udział w koncercie muzyków z 
Małej Filharmonii, którzy odwiedzają nasze 
przedszkole co miesiąc. Tym razem przybyli z  
akordeonem, który porwał nas w muzyczną 
podróż pociągiem po różnych krajach. Nasza 
koleżanka Milena miała nawet okazję grać na 
marakasie podczas finałowego utworu, czego 
pozostałe Chochliki trochę jej pozazdrościły:) 
Bardzo nam się podobała ta „wyprawa” i z 
wielką niecierpliwością czekamy na kolejne 
spotkanie! 
 Drugą połowę marca poświęciliśmy na szukanie zwiastunów wiosny, a że 
pogoda nam dopisywała, mogliśmy częściej wychodzić na dwór i z zapałem je 



odnajdywać: raz były to bielutkie przebiśniegi, innym razem przepiękny złoty 
deszcz (pani mówiła, że to forsycja, ale nam skojarzenie z deszczem dużo 
bardziej przypadło do gustu) i puchate bazie kotki. Podczas spacerów mieliśmy 
też możliwość (i szczęście), obserwowania prac w ogrodzie. Widzieliśmy, jak pan 
robi porządki: grabi i zbiera liście 
oraz panią, która przycina krzewy 
róż (musiała strasznie uważać na 
długie kolce). Wydarzeniem 
podsumowującym nasze wiosenne 
przygody na dworze było uroczyste 
przywitanie wiosny w dniu 21. 
marca, kiedy to po wesołych 
zabawach w sali udaliśmy się do 
naszego przedszkolnego ogródka, 
aby utopić Marzannę. Panie 
wytłumaczyły nam uprzednio, co 
symbolizuje ta kukła i dlaczego się 
ją topi – z racji tego, że w naszym 
ogrodzie nie ma żadnej rzeczki czy 
chociażby strumyczka, każdy 
Chochlik dostał do ręki kubek wody i 
oblewając z niego Marzannę żegnał 
zimę. Bardzo przyłożyliśmy się do 
tego zadania, gdyż już po trzecim kubku wody nasza kukła spadła z patyka, na 

którym była zamocowana, a w ferworze tego 
pożegnania przypadkiem wylaliśmy co nieco na 
panią... 
 Ostatni tydzień marca poświęcony był 

Wielkanocy. Wspólnie zastanawialiśmy się, co 
to właściwie są za święta i jak się do nich 
przygotowujemy. Pani przybliżyła nam 
zwyczaje wielkanocne – jeden z nich, śmigus – 
dyngus – wydał nam się znajomy (patrz: 
topienie Marzanny  w naszym wykonaniu)... 
Tematyka świąteczna będzie nam jeszcze 
towarzyszyła w pierwszym tygodniu kwietnia; 
panie na pewno zaskoczą nas czymś 
niezwykłym:) 
 Z wielką ochotą oddajemy się pracom 



plastycznym – mieliśmy okazję tworzyć z masy solnej, malować farbami i 
ozdabiać suknię Pani Wiosny –  praca wprost paliła nam się w rękach! Zajęcia z 
rytmiki i umuzykalnienia również przynoszą nam wiele pozytywnych wrażeń – 
chętnie śpiewamy i tańczymy przy akompaniamencie panina i instrumentów 
perkusyjnych, a nawet – jak mówi nasza pani – aktywnie słuchamy muzyki Chopina, 
podczas gdy nasze dłonie wykonują gesty naśladujące ruchy leśnych zwierząt. 
Natomiast na zajęciach, które są poświęcone zabawom logopedycznym, dzielnie 
ćwiczymy nasze buzie i języki z bohaterami krótkich wierszyków: ze zwierzętami 
z gospodarstwa, z szarym kotkiem, psem Burkiem, oraz z ptasim radiem. 
 W tym miesiącu aż troje Chochlików obchodziło swoje urodziny: Jagoda, 
Maja B. i Milena – w tym miejscu jeszcze raz składamy im życzenia wszelkiej 
pomyślności:) 
 I tak kończymy nasz kolejny list do Was, Kochani Rodzice, życząc Wam 
wszystkiego dobrego na nadchodzące Święta Wielkanocne. Do zobaczenia w 
kwietniu!  

Wasze Chochliki:) 
 
 

 

 

 

 

 

Poznaliśmy piosenki: 

 

„Kotek Puszek” 
 
 1. Kotek Puszek z czarną łatką  

dziś w przedszkolu był z Agatką. 
A z kieszeni u fartuszka  

wyglądały małe uszka. 
 

2. Nagle ruszył się fartuszek,  
na podłogę skoczył Puszek. 

Teraz, kotku, będziesz z nami,  
my już ciebie nie oddamy! 



 
 

„Kundel bury” 
 

1. Gdy był mały, to znalazłem go w ogródku 
I wyglądał  jak czterdzieści dziewięć smutków: 
Taki mały, taki chudy, nie miał domu ani budy, 

Zagarnąłem, przygarnąłem, no i jest...  
 

Ref.: Razem ze mną kundel bury 
penetruje wszystkie dziury. 
Kundel bury, kundel bury, 
kundel bury fajny pies. 

Kundel bury, kundel bury, 
kundel bury fajny pies. 

 
 
 
 

 
 

Wiosenny marsz 
 

Ref.:Tra- la la, tra- la la  
słonko na listeczkach gra (bis) 

1. Pani żabka i pan bociek  

do koncertu stroją się. 

 Na pianinie zagra kotek,  

wszyscy cieszą się. 

Ref. Tra- la la, tra- la la  

słonko na listeczkach gra (bis) 

2. Słonko świeci już wesoło,  

trawka już zieleni się. 



Wszystkie dzieci, wszystkie  

wkoło bardzo cieszą się 

Ref. Tra- la la, tra- la la  

słonko na listeczkach gra (bis) 

 
 

Poznaliśmy wierszyk: 

 

“Kurka i burek” 
 

Szara kurka ucieka z podwórka.  
Boi się bardzo groźnego Burka. 
Bo groźny Burek nie lubi kurek 

gdy widzi kurki, to ostrzy pazurki. 
 

 

 

U Chochlików na 

zajęciach z angielskiego 

w marcu: 

 
          W tym miesiącu postanowiliśmy poznać z Cookiem o wiele więcej słów. I tak, spotkaliśmy 

w sali na zajęciach nowe sympatyczne zwierzę: a spider, który może być big or little. 

Podobnie jak: a car, a book, a teddy bear. Poznaliśmy kolor: blue. A także stany pogody: sun 

or rain. To był pracowity dla nas czas, tym bardziej więc ucieszyliśmy się z gości – naszych 

Rodziców, którzy mogli zobaczyć jak razem z Cookiem uczymy się języka i co już potrafimy:) 

powiedzieć i zrobić. Było nam niezwykle miło pokazać nasze nowe umiejętności! 



 

Poznaliśmy piosenki: 

 

Clap hands. 

 
/Let everyone clap hands like me./ x2 

Come, come to my tree. 
Come, come play with me. 

 
/Let everyone jump up like me./ x2 

Come, come to my tree. 
Come, come play with me. 

 
/Let everyone dance like me./ x2 

Come, come to my tree. 
Come, come play with me. 

 
 

Little spider. 

 
/Little, little spider. 

Up the tree./x2 
Rain, rain, rain. 

Rain on me. 
Little, little spider. 

Down the tree. 
 

/Little, little spider. 
Down the tree./x2 

Sun, sun, sun. 
Shine on me. 

/Little, little spider. 
Up the tree./x2


