
 

   GRUPA VII „Stokrotki”  

   W marcu tematami naszych zajęć będą: 

 W świecie zwierząt 
 Nadeszła wiosna 
 Marcowa pogoda 
 Wielkanoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wiersz – „Marzec” 
 

Przyszedł dzisiaj marzec, w białych chmurek tłumie, 
chce pogodą rządzić, lecz rządzić nie umie! 

Pomaga mu zima i wiosenka młoda. 
Rano deszcz ze śniegiem, w południe pogoda. 
Nocą szczypie mrozik, że trudno wytrzymać, 

sama teraz nie wiem, wiosna to, czy zima. 
 

Piosenka - "Lody w zoo" 
Ref. Kto, kto, kto chce iść dzisiaj do zoo? 
        Kto, kto, kto chce dziś lody zjeść w zoo? 
 
1. Małpa je banana, tygrys smacznie chrapie, 
    słonie sypią piaskiem w koło, 
    hipopotam wodą pryska, foka ryby łapie. 
    Tak wesoło jest dzisiaj w zoo! 
Ref. Kto, kto, kto … 
 
2. Ale co to, co to? Kangur skoczył w błoto! 
    Lama puszy się jak dama, 
    hiena chce być małym kotkiem, 
    mleko pić z ochotą. 
    Tak wesoło jest dzisiaj w zoo! 
Ref. Kto, kto, kto … 
 
3. Co to za żarty? Lew chce iść na narty, 
   A żyrafa do fotografa! 
   Rekin wielką ma ochotę na lot samolotem! 
   Tak wesoło jest dzisiaj w zoo! 
Ref. Kto, kto, kto … 
 
4. Co tam znów się dzieje? Misiek rybek nie je, 
    i mieć skrzydła ma nadzieję… 
   Zebra liczy swoje paski, a ja wciąż się śmieję! 
   Tak wesoło jest dzisiaj w zoo! 
Ref. Kto, kto, kto …  

 

Piosenka – „ Wołanie wiosny” 

1. Dzisiaj w drodze do przedszkola 
     już zielone były pola, 
     a bociany klekotały, 
     bo na łąkę przyleciały. 
 
Ref. Zielona wiosenka nas woła, 
zielona panienka wesoła. 
W oczy świeci nam 
złotym słońcem 
i rozrzuca kwiaty pachnące. 
 
2. Na gałązkach pierwsze pąki, 
    a na pąkach pierwsze bąki. 
    Żabki skaczą, a skowronek 
    śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 
 
Ref. Zielona wiosenka nas woła,… 
 
3. Na spacerze zobaczymy, 
    czy już nigdzie nie ma zimy. 
    Teraz wiosna rządzić będzie, 
     z czego bardzo się cieszymy! 
 
Ref. Zielona wiosenka nas woła, … 


