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PLANY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

 

MARZEC 

 

GRUPA „SKRZATY” 

5/6 – LATKI 

 

2022/2023 

 

27.02.2023 – 3.03.2023 

 

KRĄG TEMATYCZNY: 

 

CZTERY ŻYWIOŁY 

 

DZIEŃ 1: POWIETRZE – GDZIE SIĘ UKRYŁO? 

DZIEŃ 2: OGIEŃ 

DZIEŃ 3: OGIEŃ I WODA 

DZIEŃ 4: ZIEMIA 

DZIEŃ 5: CZTERY ŻYWIOŁY 

 

PIOSENKI 

 

„Cztery żywioły” 
Powietrze, woda, ogień i ziemia  

choć nasze życie ciągle się zmienia,  

esencja świata, żywioły cztery,  

potężne siły, trzymają stery.  

 

Oto mój żywioł, oto powietrze,  

przybywaj do nas szalony wietrze.  

Bywam gwałtowna i swego pewna,  

choć delikatna, ulotna i zwiewna.  

 

Potrafię koić, jak górski strumień,  
potężną siłą również być umiem.  

To, co wam powiem, nie jest odkryciem,  

woda jest siłą, woda jest życiem.  

 

Ogień to światło, ciepło nam daje,  

choć z nim bezpiecznie, to słowo daje,  

może się zdarzyć, że w jednej chwili,  

żywioł potężny, mocno Cię zmyli.  

 

Chociaż do koła wszystko się zmienia,  

stateczna zawsze, zostaje ziemia.  

Daje moc życia, daje oparcie,  

dzisiaj śpiewamy o tym otwarcie.  

 

Cztery żywioły to nasze moce,  

przez dni słoneczne i ciemne noce.  

Dzięki harmonii, życie tworzymy,  

dla dobra świata siły łączmy. 
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„Marzec czarodziej” 

Chodzi marzec – czarodziej, 

po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus – pokus: 

i już pączki na patyku 

i już trawka na śnieżniku. 

Och , ten marzec – czarodziej! 

Chodzi marzec – czarodziej, 

Po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus – pokus: 

słońce rzuca swe błyskotki, 

że aż mruczą bazie – kotki 

Och, ten marzec – czarodziej! 

Chodzi marzec – czarodziej, 

po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus – pokus: 

przez kałuże skaczą kaczki, 

żółte kaczki – przedszkolaczki. 

Och, ten marzec – czarodziej! 

WIERSZE 

 

„Taniec iskry” 

L. Sulima-Ciundziewicki 

 

Wystrzeliła iskra z pieca, 

teraz będzie wielka heca. 

„Zacznę tańczyć, jestem wolna, 

na dodatek taka zdolna. 

Zaraz ogień tu rozniecę, 
będę większa, wyżej wzlecę.” 

Buzię swoją już wydyma 

i rozpałkę rozpoczyna. 

Najpierw padła na kolana, 

rozpaliła drwa , polana, 

żywym ogniem posilona 

poleciała niczym wrona. 

Wyżej, wyżej na zasłony 

tutaj ogień rozpalony, 

dla pożaru da początek 

niechaj się rozwija wątek. 

„Dym i ogień bracia moi, 

-niechaj każdy nas się boi, 

niech zabawa wiecznie trwa, 

dzisiaj żądzę tutaj ja.” 

Tak ogromne plany miała, 

lecz do garnka się dostała, 

w garnku była jeszcze woda, 

nagle psssyt...czy wam jej szkoda? 
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6.03.2023 – 10.03.2023 

 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

MUZYKA JEST WSZĘDZIE 

 

DZIEŃ 1: CIĘŻKIE DŹWIĘKI I LEKKIE DŹWIĘKI 

DZIEŃ 2: ŚPIEWAMY I GRAMY 

DZIEŃ 3: NASI ULUBIENI WYKONAWCY / DZIEŃ KOBIET 

DZIEŃ 4: NA PIĘCIOLINII 

DZIEŃ 5: MALUJEMY MUZYKĘ  

 

PIOSENKI 

 

„Czarodziejski koncert” 
                    1. Instrumenty już czekają, zaraz będą razem grały, 

                      wyczarują piękne nutki i zabiorą wszystkie smutki. 

                      Pan dyrygent już gotowy, chce, by wszystkie go słuchały, 

                      a nastroje są gorące, zaraz będzie piękny koncert. 

 Ref.: Patrzą instrumenty na dyrygenta swego, 

             bez batuty w jego ręce wszystko będzie do niczego… 

2. Smyczki głaszczą struny skrzypiec, ocierają się jak kotki, 

                      wiolonczela i altówki dają dźwięk jak lizak słodki. 

                      Z boku harfa i gitara ze strunami do szarpania. 

    Wszyscy chcą tu być najlepsi, wszyscy chcą mieć szóstkę z grania. 

Ref.: Patrzą instrumenty… 

3. Z tyłu siedzą srebrne flety; gdy w nie dmuchać, pięknie grają. 
            Za fletami złote trąbki – trąbią, ile siły mają. 
          Saksofony i klarnety tak dmuchają, że o rety! 

            Razem z nimi buczy tuba – bardzo duża, bardzo gruba. 

Ref.: Patrzą instrumenty… 

4. A pośrodku wielki, czarny – to fortepian z klawiszami, 

            kiedy palce w nie uderzą, płyną dźwięki ponad nami. 

            Całkiem z tyłu wielkie bębny dudnią tak, że drży powietrze. 

            Jaki wielki, cudny koncert. Grajcie jeszcze, grajcie jeszcze! 

Ref.: Patrzą instrumenty… 

 

„Święto kobiet” 
Dziś składamy wszystkim paniom 

niziutkie ukłony, 

Rozdajemy w dniu ich święta 

laurek miliony, 

Ref: Niechaj każdy dziś się dowie 

że jest święto wszystkich kobiet 

uśmiechają się chłopaki 

słodkim paniom ślą buziaki x2 

Już z kwiaciarni wykupione 

wszystkie tulipany 

Mamom, babciom, koleżanką 
bukieciki damy 

Ref: Niechaj każdy dziś się dowie 

że jest święto wszystkich kobiet 

uśmiechają się chłopaki 
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słodkim paniom ślą buziaki x2 

 

WIERSZE 

 

„Koncert” 
A. Kamieńskiej 

 

Grały żabki w błocie: 

jedna na flecie, 

druga na trójkącie, 

trzecia na klarnecie, 

czwarta, jak to żaby, 

na skrzypcach — aby, aby, 

piąta na fortepianie 

głośno niesłychanie, 

szósta na mandolinie, 

siódma na tamburynie, 

ósma — mamo kochana – 

ćwiczyła na cymbałach, 

dziewiąta na wiolonczeli, 

a jakże, żebyście wiedzieli!, 

dziesiąta, tak jak wy czasami, 

biła w bębenek łapkami, 

aż taki się zrobił hałas, 

że uszy zatykać zaraz. 

Tylko dzieci i poeci 

stali nad brzegiem strumyka 

i zachwycali się: 
Ach, jaka ładna muzyka! 

 

„Dzień Kobiet”  

I 
Kto się czubi, ten się lubi – 

takie jest przysłowie, 

Więc wypada je przypomnieć 
w tym dniu Święta Kobiet. 

Chodź czubimy się czasami – 

lubimy się przecież. 
Bo bez dziewczyn strasznie nudno 

Byłoby na świecie. 

 

II 

Niech żyją mamy, 

 niech żyją panie, 

 niech żyje cały kobiet świat. 

 I koleżanki w naszym przedszkolu 

 niech żyją nam 100 lat! 

 

13.03.2023 – 17.03.2023 

 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM 
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DZIEŃ 1: GIMNASTYKA TO ZABAWA 

DZIEŃ 2: ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM 

DZIEŃ 3: ĆWICZENIA SPORTOWO-SŁUCHOWE 

DZIEŃ 4: JAK LUBIĘ CZYNNIE ODPOCZYWAĆ 

DZIEŃ 5: NA STADIONIE 

 

PIOSENKI 

 

„Songo” 

sł. i muz. D. i K. Jagiełło 

1. Tak się zaczyna nasz nowy taniec,  

to właśnie jego rytm, może go tańczyć,  
kto tylko zechce możesz go tańczyć ty.  

Wystarczy tylko trochę odwagi,  

wystarczy tylko chcieć,  
aby zabawić się razem z nami  

i frajdę z tego mieć  
Ref. Songo, songo, songo przybył do nas z Kongo  

i dlatego właśnie tak wspaniale brzmi..  

Songo, songo, songo przybył do nas z Kongo  

i dlatego właśnie zatańcz go i ty  

2. Na pewno zaraz go zapamiętasz ,  

bo bardzo dobrze brzmi.  

Może go tańczyć kto tylko zechce ,  

możesz go tańczyć ty .  

Wystarczy tylko trochę odwagi,  

wystarczy tylko chcieć, aby zabawić się razem z nami  

i frajdę z tego mieć  
Ref: Songo, songo, songo (…) 

 3. Już całe miasto tańczy nasz taniec i o nim tylko śni, 

 może go tańczyć kto tylko zechce  

możesz go tańczyć ty.  

Wystarczy tylko trochę odwagi,  

wystarczy tylko chcieć,  
aby zabawić się razem z nami  

i frajdę z tego mieć  
Ref: Songo, songo, songo (…) 

 

WIERSZE 

 

„Gimnastyka” 

J. Koczanowska 

Gimnastyka to zabawa 

ale także ważna sprawa, 

bo to sposób jest jedyny 

żeby silnym być i zwinnym 

Skłony, skoki i przysiady 

trzeba ćwiczyć- nie ma rady! 

To dla zdrowia i urody 

niezawodne są metody. 

 

20.03.2023 – 24.03.2023 
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KRĄG TEMATYCZNY: 
 

WIOSNA, WIOSNA 

 

DZIEŃ 1: JAKA POGODA JEST W MARCU? 

DZIEŃ 2: WITAMY WIOSNĘ / PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

DZIEŃ 3: WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT 

DZIEŃ 4: WIOSENNE RACHUNKI 

DZIEŃ 5: WIOSENNE PORZĄDKI 

 

PIOSENKI 

 

„Wiosna w błękitnej sukience” 
1. 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. 

2. Potem z rozwianym warkoczem 

niebem powoli gdzieś kroczy. 

Wysyła promyki słońca 

i wiersze pisze bez końca. 

Ref: Wiosna buja w obłokach… 

3. 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… 

 

„Marzec czarodziej” 
Chodzi marzec – czarodziej, 

po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus – pokus: 

i już pączki na patyku 

i już trawka na śnieżniku. 

Och , ten marzec – czarodziej! 

Chodzi marzec – czarodziej, 

Po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus – pokus: 

słońce rzuca swe błyskotki, 

że aż mruczą bazie – kotki 

Och, ten marzec – czarodziej! 

Chodzi marzec – czarodziej, 

po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus – pokus: 

przez kałuże skaczą kaczki, 

żółte kaczki – przedszkolaczki. 
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Och, ten marzec – czarodziej! 

 

WIERSZE 

 

„Marzanna” 

M. Kownacka 

Słomiany chochole, związany powrozem,  

Dość nas namęczyłaś i śniegiem, i mrozem! 

Marzanko!...Marzanko!.. 

Zimy koleżanko! Do widzenia łyżwom i nartom, i sankom! 

Wędrujemy z tobą do głębokiej wody... 

Utopimy ciebie niech już spłyną lody! 

Już wiosenne słonko wzbija się po niebie,  

W tej wezbranej rzece utopimy ciebie!  

Marzanno!...Marzanno!... 

Ty zimowa panno!  

Już się wiosna budzi gwiazdeczką zaranną! 
 

„Pracowita wiosna” 

M. Witewska 
Kolorowa wiosna,  

gosposia wspaniała,  

od samego rana dużo pracy miała.  

Zaspane słońce  

witała zza chmurki,  

prosiła na koncert  

leśnych ptaków chórki.  

Malowała kwiatki  

na zielonej trawie,  

policzyła z boćkiem  

wszystkie żaby w stawie. 

 

„Nadejście wiosny” 
Idzie wiosna polną drogą, 
Olśniewając swą urodą.  

Z kwiatów wianek ma pachnący, 

Pleciony rankiem na łące. 

Witaj nam, piękna Wiosenko, 

Witaj radosna Panienko! 

Odnów zielenią świat szeroki, 

Zawieś na niebie białe obłoki.  

Wędruje Wiosna polną drogą, 
Urządza nam świat kolorowo, 

Tysiące kwiatów zostawia wszędzie: 

Do lata królową tu będzie! 

 

27.03.2023 – 31.03.2023 

 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

W ŚWIECIE TEATRU 

 

DZIEŃ 1: ZABAWY W TEATR / DZIEŃ TEATRU 
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DZIEŃ 2: Z WIZYTĄ W TEATRZE 

DZIEŃ 3: CHCEMY BYĆ AKTORAMI 

DZIEŃ 4: AFISZE TEATRALNE 

DZIEŃ 5: NASZE WYSTĘPY 

 

PIOSENKI 

 

„Magiczne miejsce” 
1. Teatr to jest widownia i scena 

Niby nic magicznego w tym nie ma 

Aż do chwili gdy nagle na scenie 

Dziwne zacznie się przedstawienie 

 

Ref.: Bo w teatrze w teatrze w teatrze 

Czarodziejskie jest to na co patrzę 
Gdy się tylko podnosi kurtyna 

To od razu czar działać zaczyna 

 

2. Każda bajka się staje prawdziwa 

Gaśnie światło i scena ożywa 

Wszystko może się zdarzyć na scenie 

Działa czar póki trwa przedstawienie 

 

Ref.: Bo w teatrze w teatrze w teatrze 

Czarodziejskie jest to na co patrzę 
Gdy się tylko podnosi kurtyna 

To od razu czar działać zaczyna 

 

3. Teatr gra Każdy ma czego szuka 

A to wszystko nazywa się sztuka 

Gdy dorosnę to może tu wrócę 
Żeby zagrać na scenie w tej sztuce 

 

Ref: Bo w teatrze w teatrze w teatrze 

Czarodziejskie jest to na co patrzę 
Gdy się tylko podnosi kurtyna 

To od razu czar działać zaczyna 

 

WIERSZE 

 

„Bajka-zgadywajka” 

M. Brykczyński 

Gdzieś za lustrem, z drugiej strony, 

Tam, gdzie świat jest odwrócony, 

Dla Alicji małą chatkę 
Zbudowali Krzyś z Puchatkiem. 

A w tej chatce, na makatce, 

Baba Jaga siedzi w klatce 

Marząc we śnie, że za chwilkę 
Śnieżkę zje do spółki z wilkiem, 

Chociaż Śnieżka, wielka śmieszka, 

Z babcią w innej bajce mieszka, 

Za górami, za lasami, 
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Gdzie smok tańczy z rycerzami, 

A przy norce swej, w ogródku, 

Siedzi siedmiu krasnoludków. 

Każdy, paląc długą fajkę, 
Opowiada inną bajkę 

I z tych bajek dobra wróżka 

Plecie wierszyk dla Kopciuszka, 

A gdy jej zabraknie wątku, 

To zaczyna od początku: 

Gdzieś za lustrem, z drugiej strony, 

Tam gdzie świat jest odwrócony... 

...Wszystko plecie się bezładnie; 

Jak rozwikłać to, kto zgadnie? 

 

A. Winkel 

 


