
 

GAZETKA  

GR. III 

SŁONECZKA 

MARZEC 

TEMATY KOMPLEKSOWE 

1. Muzyka jest wszędzie 

2. W świecie teatru 

3. Wiosna, wiosna 

4. Wkrótce Wielkanoc 



ZAMIERZENIA WYCHOWACZO - DYDAKTYCZNE 

• rozwijanie poczucia rytmu, 
• zapoznanie z literą z: małą i wielką, drukowaną, 
• rozwijanie mowy, 
• rozwijanie sprawności fizycznej, 
• rozwijanie umiejętności wokalnych, 
• rozumienie sensu dodawania, rozwijanie umiejętności liczenia,  
• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9, 
• zapoznanie z gamą C-dur,  
• wyrażanie nastroju muzyki Fryderyka Chopina w ekspresji plastycznej, 
• tworzenie własnych kompozycji muzycznych (z użyciem słoików wypełnionych wodą), 
• rozwijanie mowy, 
• zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną,  
• zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury, 
• rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej, 
• rozwijanie sprawności fizycznej, 
• rozwijanie orientacji przestrzennej, 
• wykonywanie wspólnej całości z elementów, 
• inscenizowanie utworów wybranych autorów,  
• zapoznanie z elementami pogody występującymi w marcu, 
• zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną,  
• poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny, 
• rozwijanie sprawności fizycznej,  
• rozwijanie poczucia rytmu, 
• wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej,  
• rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10, 
• rozwijanie umiejętności liczenia, 
• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10, 
• zapoznanie z rozwojem tulipana,  
• poznawanie zwiastunów wiosny, 
• rozwijanie sprawności fizycznej,  
• rozwijanie mowy, 
• zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną,  
• wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu, 
• rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,  
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 
• rozwijanie sprawności fizycznej, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• rozwijanie mowy, 
• ćwiczenia spostrzegawczości. 

 PIOSENKI 



JESTEM MUZYKANTEM KONSZABELANTEM 

Jestem muzykantem - konszabelantem, my muzykanci-konszabelanci. 
Ja umiem grać, my umiemy grać. 

- A na czym? -Na pianinie. 
A pianino, i no, i no, a pianino, i no, i no, A pianino, i no, i no, a pianino, bęc! 

Jestem muzykantem, konszabelantem My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. Ja umiem grać i my 
umiemy grać a na czym: 

Na flecie, na flecie 
Firlalalajka, firlalalajka firlalalajka, firlalalajka! 

Jestem muzykantem, konszabelantem My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. Ja umiem grać i my 
umiemy grać a na czym: 

na skrzypcach, na skrzypcach 
cimci ricci, cimcci ricci trutu tutu, trutu tutu bum tarara, bum tarara, firlalalajka! 

Jestem muzykantem, konszabelantem My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. Ja umiem grać i my 
umiemy grać: 

Na trąbce, na trąbce 
trutu tutu, trutu tutu bum tarara, bum tarara, firlalalajka! 

Jestem muzykantem, konszabelantem My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. Ja umiem grać i my 
umiemy grać: 

na bębnie, na bębnie 
bum tarara, bum tarara, firlalalajka! 

 

MARSZ ŚNIEGOWCÓW

I. Gdy na świecie niepogoda,  

tupu-tupu, tupu, tup,  
gdy strumieniem płynie woda,  

tupu-tupu, tupu, tup,  



każdy wciąga nas z ochotą,  

bo na ziemi wszędzie błoto, 

tupu, tup, tupu, tup, 

 tupu-tupu, tupu, tup.  

II. Nie lubimy chodzić sami, 

 tupu-tupu, tupu, tup,  

przechadzamy się parami,  

tupu-tupu, tupu, tup,  

ale zaraz z zimy końcem 

 ukrywamy się przed słońcem,  

tupu, tup, tupu, tup, tupu-tupu, 

 tupu, tup.  

WIOSNA W BŁĘKITNEJ SUKIENCE

I. Wiosna w błękitnej sukience bierze  

krokusy na ręce, 

 wykąpie je w rosie świeżej 

i w nowe płatki ubierze.  

Ref.: Wiosna buja w obłokach,  

wiosna płynie wysoko.  

Wiosna chodzi po drzewach,  

wiosna piosenki śpiewa.  

II. Potem, z rozwianym warkoczem,  

niebem powoli gdzieś kroczy,  



wysyła promienie słońca  

i wiersze pisze bez końca.  

Ref.: Wiosna buja w obłokach,  

wiosna płynie wysoko.  

Wiosna chodzi po drzewach,  

wiosna piosenki śpiewa.  

III. Nocą się skrada z kotami,  

chodzi własnymi drogami.  

A teraz śpi już na sośnie 
i nie wie, że sosna rośnie.  

Ref.: Wiosna buja w obłokach,  

wiosna płynie wysoko.  

Wiosna chodzi po drzewach,  

wiosna piosenki śpiewa.  

KOSZYCZEK DOBRYCH ŻYCZEŃ 

I. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku,  
a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku.  

Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak.  

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko będzie jadł?”  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł,  
a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń.  
Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz!  

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości!  

II. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała.  
Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała.  
Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat,  

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł?  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł,  



a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń.  
Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz!  

III. Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia.  
Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia.  
I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są,  

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go.  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł,  
a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń.  
Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz!  

WIERSZYKI 

Teatr żywy 
A w teatrze 
wszystko inaczej.  
Tu naprawdę żyje to, na co patrzę.  
Aktor,  
co króla gra,  
wcale nie jest za szybą ze szkła.  
Ta aktorka  
widzi mnie na pewno,  
chociaż jest złotowłosą królewną.  
I ten książę,  
piękny jak westchnienie,  
jest o krok ode mnie – choć na scenie. (...)  

     Joanna Kulmowa  

Zielono mi!  
Od kilku dzionków jest mi zielono,  
bo przyszła wiosna, a z nią... wiadomo!  

Z wiosną przybiegły zielone drzewa,  

liście zaczęły zielono śpiewać,  

plotkują w stawie zielone żabki,  

żabek kuzynki, ciocie i babki.  

Zielenią lśni się liszka w pokrzywach,  

parkowa ławka (troszeczkę krzywa), 



 kamyk, robaczek i mgiełka w lasach,  

a nawet smoczek w buzi bobasa.  

Aż pani tęcza, ta miss piękności,  

pozieleniała całkiem z zazdrości!  

• Pożegnanie zimy okrzykami.  
Marzanno, marzanno, ty zimowa panno!  

Zimę tu żegnamy, a wiosnę wołamy.  

Tak ją zachwycił kolczasty oset,  
zielone ule i świerszcze bose,  
chwasty w ogródku, mech pod sosenką  

i ów zielony stworek z antenką.  

Chwileczkę, jak to? Zielony stworek?!!!  
Z anteną krętą niczym faworek?  
Co on tu robi? Z księżyca spadł?  
Skąd wziął się tutaj ten dziwny skrzat?  
W dodatku razem z kosmicznym spodkiem,  

z zieloną miotłą, z zielonym kotkiem  

i z zielonymi siostrami dwiema?  

Cóż... zielonego pojęcia nie mam.  

Wiosno, wiosno, przybywaj!  

Wiosno, wiosno, wiosno!  

   Agnieszka Frączek 

Pisanki 

Patrzcie,  

ile na stole pisanek!  

Każda ma oczy   

malowane,  



naklejone.  

Każda ma uśmiech  

kolorowy  

i leży na stole grzecznie,  

żeby się nie potłuc  

przypadkiem.  

W dzień świąteczny.  

Ale pamiętajcie!  

Pisanki  

nie są do jedzenia.  

Z pisanek się wykluwają  

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA. 

   Dorota Gellner 


