
 

 Miesiąc marzec rozpoczęliśmy od rozmowy na temat naszego kraju. Pani 
rozwiesiła na ścianie olbrzymią mapę, która przedstawiała Polskę. 
Zastanawialiśmy się, do czego służy nam mapa, lecz nie było to trudne pytanie, 
bo niektórzy z nas maja mapę np. samochodową, żeby wiedzieć jak jechać na 
wycieczkę. Mapę tą wyróżniały obrazki przedstawiające charakterystyczne 
zabytki oraz skojarzenia związane z większymi miastami.  Dzięki temu Cieszyn 
odnaleźliśmy dość szybko, bo odnaleźliśmy Rotundę i Wzgórze Zamkowe. 
Wskazaliśmy również rzekę Olzę, która przepływa przez nasze miasto. 
Najbardziej zaskoczyła nas jednak rzeka Wisła, która wypływa w górach i 
przepływa cała Polskę, wpadając do morza bałtyckiego. Rozmawiając o 
Cieszynie przypominaliśmy sobie dokładne adresy zamieszkania i okazuje się, 
że większość Krasnoludków nie ma już z tym problemu. Przy okazji rozmowy 
na temat Wzgórza Zamkowego rozmawialiśmy o zamkach. Okazuje się, że dość 
dziwna sprawa z tymi zamkami, bo zamki są różne. Znamy zamki bajkowe, 
zamki z piasku, okazało się, że na sobie niektórzy z nas mają bluzy z zamkami. 
Jak rozejrzeliśmy się dookoła, znaleźliśmy 
jeszcze zamek w drzwiach. Przy tej okazji 
poznaliśmy nową literkę – Z  właśnie jak 
zamek. Ułożyliśmy z rozsypanki literowej 
podpis Wzgórze Zamkowe, rysując na nim 
wymarzony zamek. Następnie próbowaliśmy 
opowiedzieć o swoim obrazku, kto mieszka w 
pobliżu, kto mieszka w tym zamku i jakie ma 
przygody.  
 Rozmowy o naszym kraju doprowadziły nas do stolicy naszego państwa –
Warszawy. Okazało się, że jest to bardzo ważne miasto i że mieści się w nim 
sporo zabytków. Początkowo mieliśmy spory kłopot je zapamiętać, ale zabawy 
ruchowe w „Zwiedzanie stolicy” nam to ułatwiły. Wyszukiwaliśmy wśród zdjęć 
tych samych zabytków czy charakterystycznych miejsc Warszawy, co było 
utrudnione ze względu na różne ujęcia zdjęć lub to, że niektóre zdjęcia 
wykonywane były w różnym czasie, a część zabytków została odremontowana. 



Wśród ciekawych miejsc Warszawy znaleźliśmy Zamek 
Królewski, Pałac w Łazienkach, Pałac Kultury i Nauki 
czy Stare Miasto. Rozmawiając o stolicy naszego kraju, 
wymienialiśmy również polskie symbole: flagę, godło 
Polski oraz herb Warszawy. I właśnie syrenka na herbie 
Warszawy dostarczyła nam bardzo ciekawą historię. 
Wysłuchaliśmy legendy o Syrence Warszawskiej. 
Legenda ta bardzo nam się podobała, dlatego sami 
próbowaliśmy ułożyć ją jeszcze raz przy pomocy 
ilustracji. Ciężko jest opowiedzieć historie zwracając 

uwagę na kolejność wydarzeń, bo każdemu z nas przypominał się inny 
fragment. Każdemu podobała się również inna część tej legendy, dlatego każdy 
narysował ilustracje do wybranego fragmentu. Dostaliśmy również obrazek 
przedstawiający syrenkę z tarczą i mieczem, który musieliśmy dokończyć i 
pokolorować. Podczas zabawy ruchowej próbowaliśmy jeszcze raz przeżyć 
historie syrenki, bawiąc się przy tym doskonale. Wysłuchaliśmy również innej 
legendy związanej z Warszawą – „O złotej kaczce”, próbowaliśmy przy tej 
okazji ocenić zachowanie bohaterów. Metodą wydzieranki wykonaliśmy pracę 
plastyczną, która prezentowała piękną zaczarowaną Złotą Kaczkę. Ciekawe 
kiedy uda nam się zwiedzić stolicę i obejrzeć wszystkie te miejsca, o których 
rozmawialiśmy… 

 Wszyscy rozmawiali o tym, że za 
niedługo przyjdzie do nas wiosna. Pani 
wspominała coś o tym, że pożegnamy zimę i 
powitamy wiosnę… już niedługo. A ona? 
Bardzo opóźniała swoje przyjście, za oknami 
widok był szary, ulice przykryte piaskiem, 
kamieniami, jakoś tak mało przyjemnie. 
Okazało się, że ten okres to czas przedwiośnia. 
Poza tym co za oknami, czyli przygotowaniem 
przyrody na przyjście wiosny, my również 

musimy się zadbać o siebie. Rozmawialiśmy więc o naszym zdrowiu, o tym co 
dla nas dobre i co wzmacnia nasz organizm. Okazało się, że wszyscy wiedzą, że 
zdrowe to są owoce i warzywa, że trzeba jeść sałatki i surówki. Wszyscy to 
wiemy, tylko dlaczego ie wszyscy zjadają surówki i sałatki podczas obiadu??? 
Witaminy – oto jedna z tajemnic naszego zdrowia! Wśród wymienianych 
zdrowych owoców, wymieniliśmy cytrynę. O cytrynie poznaliśmy piosenkę, 



która swoją melodią zaprosiła nas w sam środek egzotycznych, gorących krain. 
Zdrowa cytryna i inne cytrusy doprowadziły nas prosto do nowej literki C. Jej 
kształt przypominał nam księżyc, fotel, huśtawkę czy przewróconą studnię. 
Kolorowaliśmy obrazki, których nazwy rozpoczynały się głoską „c”. 
Rozmawiając o zdrowiu mówiliśmy również o znanych powiedzeniach: „ruch to 
zdrowie”, „śmiech to zdrowie”, „w zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Zastanawialiśmy się co 
oznaczają i czy są prawdziwe. Najbardziej jednak 
zastanowił nas ten duch? Wywołał sporo 
śmiechu, więc chyba faktycznie dostarczył nam 
porcji zdrowia.    
 W oczekiwaniu na wiosnę dzieliliśmy obrazki na zimowe i wiosenne, 
wśród podpisów wyszukiwaliśmy znanych literek wymienionych przez panią. 
Próbowaliśmy również odgadnąć, którą nazwę obrazka pani głoskuje. Każdy z 
nas próbował opisać, jak wyobraża sobie nadchodzącą wiosnę. Większość 
dziewczynek ubrałaby wiosnę w różową sukienkę, jednak wszyscy byli zgodni, 
ze powinna mieć wkoło sporo kwiatków, towarzystwo biedronek i motyli. Za 
niedługo spróbujemy przenieść nasze pomysły na kartkę. Pani jednak 
zaskoczyła nas trochę i przedstawiła nam „Wiosnę w żółtych kaloszach”. 
Piosenka o niej, umiliła nam oczekiwanie na słońce i kolorowe kwiaty. 
Próbowaliśmy zaprosić wiosnę robiąc z bibuły malutkie przebiśniegi. 
Wysłuchaliśmy również zabawnego opowiadania o „Bałwanku, który z wiosną 
się zaprzyjaźnił”. Każdy z nas narysował obrazek do tego opowiadania.  

 Wreszcie nadszedł 
pierwszy dzień wiosny!!! 
Ale nigdzie nie mogliśmy 
jej dojrzeć! Z samego rana 
przygotowaliśmy wspólnie 
z Elfami Marzannę i zaraz 
po śniadaniu poszliśmy 
uroczyście żegnać zimę i 

witać wiosnę. Najpierw wymienialiśmy wszystko to, za co lubimy zimę, np. za 
sanki, bałwanki, śnieżki, łyżwy i inne zabawy zimowe. Zaśpiewaliśmy po raz 
ostatni w tym roku piosenkę o zimie. Później wymieniliśmy wszystko to czego 
zimą nie lubimy, tzn. za całą górę ubrań, śliskie chodniki czy duży mróz. 
Pożegnaliśmy zimę, krótką rymowanką po czym podpaliliśmy Marzannę i 
polaliśmy wodą. Zaśpiewaliśmy piosenkę o nadchodzącej wiośnie w żółtych 



kaloszach i wymienialiśmy wszystko to, co sprawia, że czekamy z utęsknieniem 
na wiosnę. I zostaje nam tylko czekać na jej ślady.  
   
 

 
       
 Temat związany ze świętami rozpoczęliśmy warsztatami wielkanocnymi. 
Odwiedziły nas panie, które chciały nam opowiedzieć jak najwięcej o Świętach 
Wielkanocnych. Panie pokazały nam jak można ozdobić jajka, aby mogły się 
stać barwnymi pisankami. Porównywaliśmy wielkość jajek pochodzących od 
kury, przepiórki czy strusia. Najbardziej zaciekawiło nas jajko strusia, ciekawe 
czy nasza grupa najadłaby się jednym takim jajkiem. Za to najciekawszą 
skorupkę miało jajko przepiórcze. Panie zaprosiły nas do wykonania pisanek z 
filcu. Na początku nie bardzo wiedzieliśmy o co chodzi, ale szybko okazało się, 
że chodziło o włóczkę w najróżniejszych kolorach.  



                  
 
 
 
 
 
 
  
 Bardzo spodobało nam się to 
zadanie, bo po wybraniu koloru, mogliśmy go moczyć w misce z wodą i mydlić, 
moczyć i mydlić i tak wiele razy. W między czasie musieliśmy formować z nich 
jajeczka, ugniataliśmy więc i toczyliśmy w rączkach, a mydlana piana była 
wszędzie!!! Kiedy nasze jajeczka były już wystarczające twarde, dobieraliśmy 
sobie kolejny kolor, a potem jeszcze jeden. I tak wykonane pisanki panie 
pomogły nam przymocować na patyczku. Bawiliśmy się przy tym świetnie! 
 
  
 

 
 
 Przygotowania do Świąt Wielkanocnych bardzo 
nam się podobały, zupełnie nie wiemy dlaczego dorośli 
nie przepadają za przedświątecznym zamieszaniem. 



Próbowaliśmy sprawdzić na czym polegają świąteczne porządki bawiąc się 
podczas zabaw ruchowych w mycie okien, froterowanie podłogi czy też 
ścieranie kurzu – na przemian raz na górze szafy, a raz pod szafą. Ależ to była 
gimnastyka!!! Musimy częściej pomagać podczas domowych zadań, bo to 
naprawdę śmieszna sprawa! Przy okazji tematyki świątecznej nie mogło 
zabraknąć głównego bohatera, czyli jajka. Poznaliśmy literkę „J” i „j” i 
próbowaliśmy znaleźć jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się głoską „j”. 
Okazało się, że jest ich całe mnóstwo bo: „jajko na miękko”, „jajko na twardo”, 
„jajko przepiórcze”, „jajko sadzone” czy też „jajko kurze” i już mamy wszędzie 
pełno wyrazów z literką „j” na początku. Tak zarzuciliśmy panią tymi 
pomysłami jajecznymi, że dotarliśmy aż do jajecznicy. Literki „j” 
poszukiwaliśmy w krótkim tekście i musieliśmy bardzo uważać, bo niektórym 
myliła się ona z literką „i” – wszystko chyba przez tą kropkę. Rysowaliśmy 
również pisanki, bo to przecież też jajka tylko malowane. Niektórzy rysowali 
cały koszyk wypełniony pisankami, a niektórzy rysowali same pisanki za to 
ozdobione najróżniejszymi wzorkami. Oglądaliśmy pisanki przyniesione przez 
panią – porównywaliśmy ich wzorki, wyszukiwaliśmy takich samych jajek lub 
podobnych. Nauczyliśmy się piosenki o zajączku malowanym – każdy z nas 
chciałby mieć takiego na kubeczku. Na zmianę wystukiwaliśmy, 
wyklaskiwaliśmy  i wytupywaliśmy rytm refrenu próbując przy tym pokonać 
ścieżki, którymi prowadził nas zając. To wcale nie było łatwe, bo ścieżki były 
kręte i musieliśmy chodzić slalomem. Kiedy opanowaliśmy tą umiejętność 
musieliśmy zrobić to samo, ale przenosząc jajko na łyżce – to dopiero była 
sztuka. Bardzo zabawnie było również, gdy przekładaliśmy jajka pod mostkiem 
utworzonym z naszych nóg lub nad naszymi głowami. Zupełnie nie 
wiedzieliśmy, z której strony zaskoczy nas to jajko.  Próbowaliśmy również 
układać rymy, pani rozpoczynała fragment wierszyka, a my go kończyliśmy. 
Następnie rymy te układaliśmy zestawiając ze sobą pasujące obrazki, np. kura – 
chmura, baranek- poranek, godzina –rodzina, itp. Obrazki te również 
wykorzystaliśmy do nowej zabawy memo- rymowanki, która polegała na 
wyszukiwaniu ukrytych par obrazków przedstawiających pasujące rymy. Przy 
pomocy pani ułożyliśmy również podpisy pod tymi obrazkami. Liczyliśmy, 
który podpis ma najwięcej liter, który najmniej, wyszukiwaliśmy tych samych 
liter na początku i na końcu wyrazów.  
 



 
Przygotowywaliśmy również dekoracje, 
które mieliśmy zabrać sobie jako 
ozdobę naszego wielkanocnego stołu. 
Wykonywaliśmy pisanki z kolorowego 
papieru, który najpierw ozdabialiśmy 
kolorowymi elementami, a następnie 
składaliśmy jajeczka na równe połówki, 
sklejając odpowiednie boki 
papierowych jajeczek. Nasze papierowe 

pisanki okazały się bardzo kolorowe i niezwykle wzorzyste. Wykonywaliśmy 
również zajączka – podstawkę na pisankę lub jajko. Naklejaliśmy oczka i 
pyszczek, dorysowując pozostałe elementy. Na kieszonce zajączka nakleiliśmy 
swoje imię, które najpierw musieliśmy ułożyć z literek.  
 Rozmawiając o symbolach Wielkanocy 
mówiliśmy o pisankach, koszyczkach 
wypełnionych pisankami, baranku, kurczaczkach 
i oczywiście o zajączku i o śmingusie- dyngusie. 
Próbowaliśmy porównać wszystko to co kojarzy 
nam się z Wielkanocą, a co ze świętami Bożego 
Narodzenia. Największy kłopot mieliśmy przy 
pogodzie, bo jakoś tak zimowo dookoła.  

  
 W marcu wybraliśmy 



się również na spotkanie z prawdziwym rozbójnikiem. Wszystko za sprawa 
przedstawienia, jakie odbyło się w Domu Narodowym. Rumcajs, bo tak miała 
na imię bohater przedstawienia był szewcem w Iczynie. Po przyjściu do 
przedszkola sporo opowiedzieliśmy pani o przygodach Rumcajsa, wymieniając 
wszystkich bohaterów oraz kolejne przygody. Wszystkim podobało się 
najbardziej zakończenie przedstawienia, kiedy z wystrzelonej armaty wysypały 
się na nas kolorowe serpentyny.  Kolejnym wydarzeniem był koncert Małej 
Filharmonii podczas, którego poznaliśmy nowy instrument – harfę. Spod palców 
naszego gościa wypływały przepiękne dźwięki, układając się w niezwykłą 
melodię. Instrument zrobił na nas duże wrażenie, ale widać, że gra na nim jest 
dość trudna.  

 
Smutnym wydarzeniem w naszej grupie było pożegnanie z Piotrusiem, który 

przeprowadził się i będzie chodził do innego przedszkola. Będziemy na pewno 
za nim tęsknić!  

Dołączyła do nas nowa koleżanka Yeona, która jest Koreanką, ale sporo potrafi 
powiedzieć już po polsku. Bardzo łatwo było nam rozpocząc wspólne zabawy!!! 

 
Śpiewaliśmy piosenki 

 
                     Cytrynowy raj 

Pod gorącym słońcem, w dalekich krainach, 
rośnie w gaju cytrynowym złocista cytryna. 
Chociaż bardzo kwaśna, aż krzywią się miny, 
sok z cytryny pić należy, bo ma witaminy.  
Nie potrzeba czarów, gdy sok nam pomoże 
być jak ryba zawsze zdrowym i w dobrym 
humorze. 
   

Miała baba koguta 
 

Miała baba koguta, 
Wsadziła go do buta, siedź!  



O mój miły kogucie, 
Jakże ci tam w tym bucie jest?  

 
Miała baba indora, 

Wsadziła go do wora, siedź!  
O mój miły indorze, 

Jakże ci tam w tym worze jest? 
 

Miała baba barana, 
Wsadziła go do siana, siedź! 

O mój miły baranie, 
Jakże ci tam w tym sianie jest? 

 

Wiosna w żółtych kaloszach  
 

1. Ona przybywa, gdy kra odpływa 
pod drzewem siada, gdy deszczyk pada 

gdy słonko grzeje - ona się śmieje 
kto do nas idzie? każdy już wie. 

 
Ref. To idzie wiosna w żółtych kaloszach 

taka radosna w kwiecistych włosach 
podąża biegiem, by z przebiśniegiem 

witać kolejny słoneczny dzień. 
 

2. Gdy dzięcioł stuka, ona nas szuka 
gdy szumią drzewa, to z wiatrem śpiewa 
znów mosty z tęczy piękne nam wręczy 

kto do nas idzie? każdy już wie. 
 

Ref. To idzie wiosna w żółtych kaloszach 
 

Zając malowany 
 

1. Na kubeczku z porcelany  

 mieszka zając malowany. 



 Kiedy tylko się poruszy 

 to w herbacie moczy uszy. 

  Ref. Mówię Wam, mówię Wam, 

  co ja z tym zającem mam.  

2. Siedzi zając na kubeczku, 

 lewą nogę moczy w mleczku. 

 Ale mleczko nie dla niego 

 on by wolał coś innego. 

 

  Ref. Mówię Wam, mówię Wam, 

  co ja z tym zającem mam. 

3. Wytarł zając mokre uszy, 

 zrobił cztery wielkie susy. 

 Usiadł w lesie na polanie 

 co ja teraz powiem mamie? 

  Ref. Co ja teraz powiem? 

  Co? No co? 

 
 

ANGIELSKI W GRUPIE KRASNALI 

 Marzec był miesiącem bardzo apetycznym, poznaliśmy nazwy samych pysznych 

rzeczy takich jak czekolada, lody, ciasto, jabłka, banany i ryba. Lulu zaproponowała 

Cookiemu i Denselowi zrobienie pysznego tortu. Naszym ulubieńcom ten pomysł się bardzo 

spodobał i razem zrobili piękny tort z czekoladą, jabłkami, bananami i lodami. Tort jednak nie 

udał się do końca ponieważ Cookie stwierdził, że tort będzie dobrze smakował jeśli doda się 

jeszcze rybę. Lulu i Densel już nie mieli ochoty na ten tort.  



 Marzec to również czas kiedy nasze zajęcia odwiedził wielkanocny zajączek, który 

ukrył w naszej sali czekoladowe jajeczka. Każdy z nas w masce zajączka mógł poszukać 

wielkanocnego jajeczka i zaśpiewać piosenkę o zajączku. Przed okresem świątecznym 

życzyliśmy sobie Happy Easter! 

NEW WORDS 

Chocolate, ice-cream, cake, apples, bananas, Easter, Easter Bunny, easter eggs 

 

NEW SONG: 

FOOD SONG 

Chocolate/ ice-cream/ cake/ apples/ bananas in the fridge. 

Chocolate in the fridge. 

Eat it up. 

Eat it up. 

Chocolate in the fridge. 

 

EASTER SONG 

The Easter Bunny is 

Fat, fat, fat. 

His soft little hands go 

Pat, pat, pat. 

His soft Little ears go 

Flop, flop, flop. 

And when he runs, He goes 

Hpo,hop, hop. 

 

 


