
MARZEC W GRUPIE CHOCHLIKÓW  

 

 „Marzec w kolorach tęczy” – w taki oto sposób próbowaliśmy przywołać 

wiosnę. Niestety w tym roku marzec jawił nam się głównie w kolorach białych, 

czego przyczyną były intensywne opady śniegu. My jednak się nie poddawaliśmy, 

szukaliśmy wiosny uparcie na spacerach. Wreszcie znaleźliśmy: pierwsze 

zwiastuny zbliżającej się wiosny – śnieżynki, śnieżyce, krokusy /przy okazji 

dowiedzieliśmy się w jaki sposób się sadzi kwiatki i poznaliśmy ich budowę/, udało 

się nam także usłyszeć piękny śpiew ptaków. Żegnając się z zimą, wykonaliśmy 

tradycyjną kukłę Marzanny i udaliśmy się z nią do przedszkolnego ogródka, aby w 

deszczowej aurze przywitać wiosnę: zaśpiewaliśmy okolicznościową piosenkę i 

wyrecytowaliśmy wierszyk. Później oblaliśmy Marzannę woda z kubeczków, aż... 

puściła farbę ( w dodatku żółtą)! Następnie nie pozostało nam już nic innego, jak 

tylko oczekiwać nadejścia Pani Wiosny, ale... jakoś nie chciała do nas zawitać... 

Na zajęciach gimnastycznych ćwiczyliśmy chodzenie i bieganie w słońcu, i w 

deszczu, omijaliśmy kałuże, chodziliśmy z parasolami, uciekaliśmy przed burzą, 

pełzaliśmy i czworakowaliśmy na zielonej łące. Ponadto wzmacnialiśmy swoje 

mięśnie rąk i nóg.  

Uczyliśmy się piosenek, w których to łąka zbudziła się do życia: zakwitły 

kwiatki, latały kolorowe, bzyczące owady. Poznaliśmy kolory tęczy i malowaliśmy 

ją farbami. Przy okazji dowiedzieliśmy się, z jakich kolorów jest zbudowana i jak 

niektóre z nich utworzyć /np.: żółty i czerwony tworzy pomarańczowy/. 

Czas w oczekiwaniu na wiosnę umiliła nam bajka pt.: „Rumcajs”, którą to 

obejrzeliśmy na scenie Domu Narodowego w Cieszynie. Spektakl bardzo nam się 

podobał: dziewczynki oniemiały z zachwytu na widok przepięknej rusałki, a 

chłopcom niezwykle zaimponował spryt i odwaga tytułowego bohatera tego 

przedstawienia.  



 Wzięliśmy również udział w kolejnym 

koncercie w wykonaniu muzyków z Młodej 

Filharmonii – tym razem poznaliśmy 

niezwykle uroczy instrument, jakim jest 

harfa celtycka – wystarczyło jej kilka 

dźwięków, a wszystkie dzieci natychmiast 

dały się uwieść jej spokojnym, kojącym 

rytmom – to spotkanie było dla nas 

swoistym czasem relaksu:) 

W kolejnym tygodniu marca 

przyjechali do nas goście z warsztatami 

wielkanocnymi.  Warsztaty zaczęły się 

projekcją zdjęć przedstawiających wiosnę i wszystko to, co jest związane ze 

Świętami Wielkanocnymi. Każdy Chochlik własnoręcznie, z niemałą dozą skupienia 

i wytrwałości wykonał wielkanocną ozdobę – pisankę techniką filcowania na mokro. 

Stały się one nietuzinkową ozdobą świątecznego stołu. Ponadto rozmawialiśmy 

sobie na temat zwyczaju święcenia pokarmów oraz śmigusa – 

dyngusa, a także wymienialiśmy znane nam wielkanocne 

symbole: baranek, pisanki, a także zajączek – ten, który 

podobno daje prezenty grzecznym dzieciom:) Z zapałem 

składaliśmy zajączka techniką origami płaskiego z koła, a 

efekty naszych starań można było zobaczyć na drzwiach 

naszej sali – każda praca była niepowtarzalna i na długo 

cieszyły one nasze oczy.  

 

 



Piosenki: 

 

„Wiosenna piosenka” 

 

1. Zima się skończyła, wiosny 

nadszedł czas 

Łąka się zbudziła, zbudził się i las. 

 

Ref: Kukułeczka głośno kuka, kuku, 

kuku,  

Bociek żabki sobie szuka, mniam, 

mniam.  

Łąka się zbudziła, zbudził się i las 

 

2.  Hopsasa do lasa,  każdy biegnie z nas 

Kwiatków cała masa rośnie tu i tam 

 

Ref.:Kukułeczka głośno kuka, kuku, kuku,  

Bociek żabki sobie szuka, mniam, mniam. 

Kwiatków cała masa rośnie tu i tam. 

 

 

„Wiosenny bal”  

1. Na zielonej polanie dziś wiosenny bal. 

Do tańca grają grube bąki 

i chrabąszcze dwa. 

 



Ref. Dili, dili, dili, dili, i chrabąszcze dwa. 

Oj, dili, dili, dili, dili, dili, dili, da! 

 

 2. Na zielonej polanie dziś wiosenny bal. 

Do tańca grają chude świerszcze 

i komary dwa. 

 

Ref. Dili, dili, dili... 

 

3. Na zielonej polanie dziś wiosenny bal. 

Wesoło tańczy Pszczółka Maja, 

a orkiestra gra. 

 

Ref. Dili, dili, dili... 

 

 

„Leci marzec” 

Leci marzec, wiosny szuka! 

Znaleźć wiosnę wielka sztuka! 

 

Woda z dachu kap, kap, kap,  

złap wiosenkę, marcu, złap! 

Woda z dachu kap, kap, kap, 

złap wiosenkę, złap! 

 

 

 



„Kurki trzy" 

 

 Wyszły w pole kurki trzy 

I gęsiego sobie szły. 

Pierwsza przodem, w środku 

druga, 

Trzecia z tyłu oczkiem mruga. 

I tak sobie kurki trzy 

Raz dwa! Raz dwa! W pole szły! 

 

 

Wiersze: 

„Wiatr i chmurki” 

Tam za lasem  

tam za górką 

wiatr dokuczał 

małym chmurkom. 

Aż się chmurki 

rozpłakały 

I deszcz padał 

Przez dzień cały. 

 

 

 

 

 



Na zajęciach języka angielskiego 
w marcu u Chochlików: 

 
          W tym świątecznym i niestety zimnym miesiącu kot Cookie zapoznał nas 
ze swoimi przyjaciółmi: a rabbit, a turtle, a duck. Żółwik okazał się być koloru 
zielonego i to właśnie on nauczył nas tej angielskiej nazwy: green. Zaś króliczek 
zaznajomił nas z pojęciami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi: Easter 
eggs, chocolates, cakes; świątecznym zawołaniem: Happy Easter!. Razem z nim 
liczyliśmy kolorowe pisanki ćwicząc w ten sposób umiejętność liczenia w 
zakresie 1- 8. I chętnie śpiewaliśmy piosenki: 
 

 “I’m a little rabbit”  
 

/I’m a little rabbit, hop, hop, hop. /x2 
I’m a little rabbit, I’m a little rabbit, 

I’m a little rabbit, hop, hop, hop.  
 

/I’m a little turtle, splash, splash, splash. /x2 
I’m a little turtle, I’m a little turtle, 

I’m a little turtle, splash, splash, splash. 
 

/I’m a little duck, quack, quack, quack./x2  
I’m a little duck, I’m a little duck, 

I’m a little duck, quack, quack, quack. 
 

“One, two, three” 
 

/One, two, three/x2 
/Sing with me/x2 
Tra la la la la la,  
Tra la la la la la,  

Tra la la, 
Tra la la.  

 
/One, two, three/x2 
/Clap with me/x2 

Clap, clap, clap, clap, clap, clap,  
Clap, clap, clap, clap, clap, clap,  



Clap, clap, clap,  
Clap, clap, clap.  

 
/One, two, three/x2 
/Jump with me/x2 

Jump, jump, jump, jump, jump, jump,  
Jump, jump, jump, jump, jump, jump,  

Jump, jump, jump, 
Jump, jump, jump. 

  
„Easter eggs” 

 
/Easter eggs/ x2 

Can you see 
In the tree? 
Easter eggs. 

 
/Mmm, chocolates/ x2 

Can you see 
In the tree? 

Mmm, chocolates. 
 

/Yummy, cakes/ x2 
Can you see 
In the tree? 

Yummy cakes.  
 
 

 


