
Grupa II „Klub Myszki Miki” liczy 26 dzieci; tj. 13 dziewczynek i 13 chłopców. Są to dzieci 3-

4letnie. Dzieci te drugi rok uczęszczają do przedszkola.  

Tematy kompleksowe do realizacji na miesiąc marzec to:  

- „Zwierzęta z dżungli i sawanny”, 

- „Zwierzęta naszych pól i lasów”, 

- „Marcowa pogoda”, 

- „Wiosenne przebudzenie”.  

Piosenki do opanowania na miesiąc marzec to: 

 "Żyrafa" 
I. Czy jest duża, czy jest mała, w cętki jest pokryta cała. 

Ma na głowie małe rogi, długą szyję, długie nogi. 

 

Ref.: To żyrafa, to żyrafa, lubi tańczyć tak jak ja, 

kręci szyją w różne strony, w górę, w bok, raz i dwa. 

 

II. Śmieszny taniec wywijaniec dziś żyrafa tańczyć będzie, 

pokazuje nowe kroki, o jej tańcu słychać wszędzie. 

 

Ref.: To żyrafa… 

 

III. Krok do przodu, krok do tyłu,  teraz tupie razem z nami, 

już od rana jest w przedszkolu, tańczy dziś z przedszkolakami.  

 

Ref.: To żyrafa… 

 

 

„Wiewiórka” 

1. Zwinna wiewióreczka na drzewo pomyka,  

to zerka na dzieci, to do ich koszyka.  

2. Chodźcie ze mną proszę, dajcie mi orzeszka,  

za to wam pokażę, kto na drzewie mieszka. 

Ref.: Wiewióreczko miła ja orzeszki mam, 

Bardzo proszę wiewióreczko, orzeszka Ci dam. 

3. Wiewiórki rodzina w dziupli się schowała,  

wesołą gromadką gości powitała.  

4. Na co masz ochotę, wiewiórko wybieraj.  

Razem z dziećmi swymi do dziupli zabieraj.  

Ref.: Wiewióreczko miła… 

5. Będą to zapasy na czas długiej zimy,  

dla ciebie wiewiórko oraz twej rodziny. 

 

„Deszczyk” 

1. Kapu - kapu, pada deszcz, strugi lecą z nieba. 

A ja jednak powiem wam: martwić się nie trzeba. 

Ref.: Weź parasol zaraz do ręki, włóż na nogi kalosze. Zanuć słowa tej piosenki i wesoło ruszaj w drogę. (2 x) 



2. Kap- kapu –kapu -kap, deszczyk z nieba leci, 

w kroplach deszczu, nucąc tak, idą sobie dzieci. 

Ref.: Weź parasol zaraz do ręki... 

3. Kapu-kapu, pada deszcz, wszystko mokre wkoło, 

przez kałuże sobie skacz, śmiejąc się wesoło. 

Ref..: Weź parasol zaraz do ręki... 

 

„Spotkanie z wiosną”  

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj, 

słychać świergot ptaków, 

a w ogrodzie spotkać można 

miłych przedszkolaków. 

Ref. Wiosna, wiosna 

przyszła do nas, 

bierzmy się za ręce. 

Pośród młodej, bujnej trawy 

kwiatów coraz więcej. 

 

Wiersze do nauki:  

„ Zabawa z wiosną”, B. Szelągowska 

 

Stąpa wiosna po łące. Idzie cicho i słucha. 

Tyle dźwięków cudownych wpada wiośnie do ucha! 

Wiosna goni motylka. Wiosna bawi się z osą. 

Zdjęła swoje buciki, bo pobiegać chce boso. 

I pobiegła do lasu! I pobiegła radosna, 

nasion garść wysypując. Taka właśnie jest wiosna! 

 

„Marzec” 

Miesiąc marzec tak się maże, jak niegrzeczne dzieci. 

To kroplami deszczu kapie, to znów słońcem świeci. 

Wiatr swawolnik, czasem jeszcze, garścią śniegu rzuci, 

ale wszyscy dobrze wiedzą, że zima nie wróci! 

 

 

 

 

 


