
 

 

 

 OZNAKI WIOSNY – w tym roku wyjątkowo wcześnie mogliśmy zacząć 

poszukiwania pierwszych zwiastunów wiosny. Pomogły nam w tym nasze panie 

angażując nas do wielu działań plastycznych, które miały nam przybliżyć tę 

tematykę. Tak też wykonaliśmy kilka ciekawych prac: tulipana na zajęciach 

metodą Edukacji przez Ruch, przebiśniegi z kół –origami. Przywoływaliśmy 

również wiosnę w piosenkach „Marcowe żaby”, „Hej, ślimaku wystaw rogi”. 

Niemniej jednak cały czas mieliśmy na uwadze,  że w marcu jak w garncu. Tak 

więc na dobry początek, wyjaśniliśmy sobie 

znaczenie tego powiedzenia. Co za tym idzie 

wiedzieliśmy, iż musimy być przygotowani zarówno 

na ciepłe i słoneczne dni jak i na deszczowe, a może 

nawet śnieżne i mroźne dni, bo przecież jedna 

jaskółka nie czyni wiosny.  



  

W tym też okresie skupiliśmy się na układach tanecznych, które miały 

zdecydowanie pomóc nam w ćwiczeniu orientacji w schemacie własnego ciała 

/rozpoznawanie prawej i lewej strony/. 

Kręciliśmy więc piruety i tańczyliśmy z 

apaszkami.  Utworzyliśmy również wspaniałą 

orkiestrę z użyciem rur, trójkątów i klawesów 

do utworu „Rondo” C. Orffa. Wiemy już, że 

aby stworzyć orkiestrę z prawdziwego 

zdarzenia trzeba być absolutnie skupionym i 

zdyscyplinowanym /trudna to sztuka/. 

 WSZYSTKO ROŚNIE –zauważyliśmy to w mig: 

przebiśniegi, krokusy, żonkile, stokrotki to pierwsze kwiaty, 

które zauważyliśmy i mogliśmy obserwować ich wzrost 

spacerując między cieszyńskimi ogrodami. Natomiast pani w 

przedszkolu zaprezentowała nam przy pomocy ilustracji 

proces od zasadzenia cebulki kwiatka do ziemi po przez jego 

kiełkowanie aż do rozwinięcia kwiatka. Mieliśmy też okazję do porównywania 

dwóch cebulek: tej do jedzenia i tej kwiatowej. Okazało się, że ta pierwsza jest 

zbudowana warstwowo, bardzo intensywnie pachnie, a przy jej rozbieraniu 

/obieraniu?/ każdy obowiązkowo płacze /dziwna sprawa/. Z kolei cebulka 

kwiatowa jest jednolitej budowy i ma delikatny zapach zaś w czasie sadzenia jej 

przeważnie się uśmiechamy na samą myśl o barwnych kwiatach. 

Dowiedzieliśmy się również,  że do wzrostu roślin potrzebne jest światło, tlen, 

woda i specjalne witaminy – nawozy. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję 

zasadzić takie kwiatki i się nimi opiekować. Na razie ograniczyliśmy się do 

posadzenia kwiatków w wazonie na kartce papieru i na polanie kwiatowej 

malowanej farbami /trzeba przyznać zabawa była przednia…/. 



 PRACOWITA WIOSNA – ze słów piosenki 

dowiedzieliśmy się, że Pani Wiosna, sprząta i 

pracuje w ogrodach /robi grządki i ścieżki/, do 

swej pracy potrzebuje wielu narzędzi 

ogrodniczych tj.: grabie, graca, łopata, konewka i 

wiele innych. Wiemy jednak, że Pani Wiosna robi 

wiosenne porządki w naszych domach, która 

sprząta je od samej piwnicy, aż po sam strych, 

wnosi do tych domów zapach zieleni i świeży 

oddech. Natomiast na drzewach naprawia zepsute i stare gniazda oraz pomaga 

budować ptakom nowe. W lasach i na łąkach rozwiewa świeże i rześkie 

powietrze, maluje wszystko wokół zielenią. 

Mamy nadzieję, że i my wraz z nadejściem wiosny będziemy mieli dużo siły i 

zapału do pracy. Na dobry początek bawiliśmy się w małe nasionko przy 

piosence. Kładliśmy je pod wielkim drzewem, świeciliśmy słoneczkiem, 

podlewaliśmy ciepłym deszczykiem i czekaliśmy aż wzrośnie. Kiedy urosło 

tańczyliśmy z wielką radością wokół niego.  

Ostatniego dnia marca /31.03.14./, wybraliśmy się na Wzgórze Zamkowe 

do herbaciarni na warsztaty pt.: „Ptaki bliżej ludzi”. Na warsztatach tych 

poznaliśmy wiele gatunków ptaków, usystematyzowaliśmy swoją wiedzę na ich 

temat. Śmialiśmy się w głos wraz z kukaburą – ptakiem żyjącym w Australii, 

obserwowaliśmy powrót jaskółek z ciepłych krajów /podziwialiśmy je za 

umiejętność picia wody w czasie lotu/. Wszystko to robiliśmy popijając ciepłą 

zieloną herbatkę z odrobiną cukru i cytryny mówiąc sobie kampaj– co oznacza: 

„na zdrowie”. Na sam koniec wykonaliśmy piękne sówki z gliny, które 

wykonaliśmy zgodnie ze wskazówkami pań prowadzących warsztaty, mogliśmy 

także wybrać dla swojej sówki ulubiony kolor, efekty naszej pracy będziemy 



mogli podziwiać mniej więcej za tydzień, gdyż będą one wypalane w 

specjalnym piecu w bardzo wysokiej temperaturze. 

 

 

 Tak minął nam marzec, ciepły i bardzo przyjemny. 

Piosenki: 

„Burak i cebula” 

Cebulka cebulka 

okrągła jak kulka 

Buraczka spotkała  

potańcować chciała 

Buraczek buraczek 

miał czerwony fraczek 

Z cebulka tańcował 

nóżek nie żałował. 

 



„Pracowita Pani Wiosna” 

Jak co roku pani wiosna 

znów się wzięła za porządki 

i w ogrodzie wygrabiła 

ścieżki i grządki. 

Wysprzątała cały domek 

od piwnicy aż po stryszek 

więc chwaliły ją sąsiadki 

miło to słyszeć 

Naprawiła ptasie gniazda, 

zbudowała kilka nowych 

i kazała je przewietrzyć 

rankiem wiatrowi. 

Potem w lesie i na łące 

rozsiewała świeżą zieleń, 

bo z zielenią daję słowo 

zawsze jest weselej. 

 

 

 

 

 



 

„Maleńkie nasionko” 

 

 

 

 

 

 



 

MARZEC w grupie CHOCHLIKI 

W marcu na lekcjach języka angielskiego było bardzo wesoło, gdyż prawie na każdej lekcji 

zamienialiśmy się w różne zwierzątka. Sławny już kogut, ze swoim cock-a-doodle-doo podbił 

serca wszystkich dzieci. Zwierzęta mieszkające na farmie (Farm Animals), a także nasze 

domowe zwierzaki (Pets) opanowały marcowe lekcje. Poznaliśmy także książkę „Brown Bear, 

Brown Bear, What do you see? B. Martina i E.Carla. 

Zachęcam do oglądania i słuchania z dziećmi: kanał:   

Uczyliśmy się, pokazywaliśmy i śpiewaliśmy wybrane piosenki: 

Good Morning, Mr. Rooster 

♫ Good morning.  Good morning. Good morning to you. 

Good morning Mr. Rooster. Cock-a-doodle-doo. 

Good morning. Good morning. Good morning to you. 

Good morning, Mr. Rooster. 

Cock-a-doodle-doo. 

Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo! 

Good morning to you! ♫ 

 

Old McDonald 

♫ Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.  

And on that farm he had a COW. E-I-E-I-O 

What does a COW say? Meow? Oink? Moo? 

With a moo moo here. And a moo moo there.  

Here a moo.  There a moo. Everywhere a moo moo.  

 

 Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 

And on that farm he had a HORSE. E-I-E-I-O.  



What does a HORSE say? Woof woof? Moo? Neigh?  

With a neigh neigh here.  And a neigh neigh there.  

Here a neigh. There a neigh. Everywhere a neigh neigh.  

 

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 

And on that farm he had a PIG. E-I-E-I-O.  

What does a PIG say? Quack? Tweet, tweet? Oink?  

With an oink oink here.  And an oink oink there.  Here an oink.  There an oink.  

Everywhere an oink.   

 

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 

And on that farm he had a SHEEP. E-I-E-I-O.  

What does a SHEEP say? Cluck cluck?  Oink?  Baaa?   

With a baaa here. And a baaa there. Here a baaa. There a baaa. Everywhere a baaa 

baaa.  

 

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 

And on that farm he had a DUCK. E-I-E-I-O. What does a DUCK say?  Meow? Moo?  

Quack quack?  With a quack quack here.  And a quack quack there.  Here a quack. 

There a quack. Everywhere a quack quack. 

 

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. 

And on that farm he had a ROOSTER. E-I-E-I-O.  

What does a ROOSTER say? Ribbit? Meow? Cock-a-doodle-doo?  

With a cock-a-doodle-doo.  Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doodle-doodle-doodle-

doodle-doo.  

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.  

E-I-E-I-O. ♫ 

 

The Animals On The Farm 

♫ The ducks on the farm say, "Quack, quack, quack."   

The mice on the farm say, "Squeak, squeak, squeak."  

The chickens on the farm say, "Cluck, cluck, cluck."  

"Quack. Squeak. Cluck." 

The pigs on the farm say, "Oink, oink, oink."  

The goats on the farm say "Meh, meh, meh."  



The sheep on the farm say "Baa, baa, baa."  

"Oink. Meh. Baa." 

The horses on the farm say, "Neigh, neigh, neigh."  

The cows on the farm say, "Moo, moo, moo."   

The roosters on the farm say, "Cock-a-doodle-doo"  

"Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo."  

"Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo." 

 

Let's try it a little faster.  

Okay, super fast! ... ♫ 

 

I Have A Pet 

♫ Do you have a pet? 

I have a pet. He is a dog.  And he says, "Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof."  

I have a pet. She is a cat. And she says, "Meow, meow, meow, meow. Meow meow."  

I have a pet. He is a mouse. And he says, "Squeak, squeak, squeak. Squeak squeak." 

I have a pet. He is a bird. And he says, "Tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet."  

I have a pet. She is a fish. And she says, "Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub."  

A lion?! I have a pet. He is a lion. And he says, "Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar."  

 

What Do You Hear? 

♫ Listen. Listen. What do you hear?  

I hear a dog, dog, dog, dog, dog. I hear a dog. 

Listen. Listen. What do you hear? 

I hear a cat, cat, cat, cat, cat. I hear a cat. 

Listen. Listen. What do you hear? 

I hear a duck, duck, duck, duck, duck. I hear a duck. 

Listen. Listen. What do you hear? 

I hear a rooster, rooster, rooster, rooster, rooster. I hear a rooster. 

Listen. Listen. What do you hear? 

I hear a pig, pig, pig, pig, pig. I hear a pig. 

Listen. Listen. What do you hear? I hear an elephant, elephant, elephant, elephant, 

elephant.  

I hear an elephant. ♫ 

 



Wag Your Tail 

♫ Clap clap clap your hands.  

Clap your hands with me. 

Clap them fast. Clap them slow. 

Clap your hands with me. 

 

Wag your tail like a dog. 

Wag wag wag your tail. 

Wag your tail with me.  

Wag it fast. Wag it slow.  

Wag your tail with me. 

 

Thump your chest like a gorilla. 

Thump thump thump your chest. 

Thump your chest with me. 

Thump it fast. Thump it slow. 

Thump your chest with me. 

 

Bend your knees like a camel. 

Bend bend bend your knees. 

Bend your knees with me. 

Bend them fast. Bend them slow. 

Bend your knees with me. 

 

Wiggle your ears like a hippopotamus. 

Wiggle wiggle wiggle your ears. 

Wiggle your ears with me. 

Wiggle them fast. Wiggle them slow. 

Wiggle your ears with me. ♫ 

 

After A While, Crocodile 

♫ See you later, alligator.   

After a while, crocodile.  

Bye bye, butterfly.  

See you again next time.  

See you later, alligator. 



After a while, crocodile.  

Bye bye, butterfly. 

See you again next time. ♫ 

 

 

Czytaliśmy także książkę: 

 

 “Brown Bear, Brown Bear, What do you see” by Bill Martin Jr/Eric Carle 

 

“Brown Bear, Brown Bear, What do you see? I see a red bird looking at me. 

Red Bird, Red Bird, What do you see? I see a yellow duck looking at me. 

Yellow Duck, Yellow Duck, What do you see? I see a blue horse looking at me. 

Blue Horse, Blue Horse, What do you see? I see a green frog looking at me. 

Green Frog, Green Frog, What do you see? I see a purple cat looking at me. 

Purple Cat, Purple Cat, What do you see? I see a white dog looking at me. 

White Dog, White Dog, What do you see? I see a black sheep looking at me. 

Black Sheep, Black Sheep, What do you see? I see a goldfish looking at me. 

Goldfish, Goldfish, What do you see? I see a teacher looking at me. 

Teacher, teacher, What do you see? I see children looking at me." 

Children, Children, What do you see? 

 

We see a Brown Bear, a Red Bird, a Yellow Duck, a Blue Horse, a Green Frog, a Purple Cat, a White 

dog, a Black Sheep, a Goldfish, and a teacher looking at us. 

That's what we see.” 


