
Piątek: Pogoda - w marcu jak w garncu 

1.Posłuchaj opowiadania i odpowiedz na pytania.              

L. Krzemieniecka „O marcu, pannie Juliannie i o ptaszku”  

Zbudził raz marzec pannę Juliannę. 

- Spójrz, jak słoneczko błyszczy poranne! Idźże czym prędzej na spacer miły, już wszystkie 

panny to uczyniły. 

Pyta Julianna tuż przed okienkiem. 

- A jaką marcu, wziąć mam sukienkę? 

- Weź tę leciutką, tę w kwiatki zwiewną, pogoda ładna będzie na pewno. I kapelusik ten z 

różyczkami. I pantofelki – te z dziureczkami. 

Biegnie Julisia wesoła taka, zdejmuje lekką suknię z wieszaka. Bierze kapelusz pełen 

różyczek. Frr… już wybiegła. Mknie przez uliczkę i myśli sobie: „Pójdę w aleje, już się tam 

wiosna na drzewach śmieje”. 

Lecz psotnik marzec pannę dogania, chmurami szybko niebo zasłania, zerwał się wiatr i 

deszcz chlusnął z cebra. Panna Julianna narobi krzyku: 

- Ej psotny marcu, psotny deszczyku! – Mój kapelusik, on nie na deszcze! 

I frr… pobiegła przebrać się jeszcze. Wzięła parasol, czapkę na słoty. 

- Na nic mi teraz marcowe psoty! 

Lecz marzec psotnik pannę dogania. Szepnął coś słonku, bo się wyłania i tak przygrzewa, i 

tak przypieka. Z panny pot spływa, panna narzeka: 

- Ej, nie na słońce grube ubiory. Ależ ten marzec do psoty skory! 

Miesza jak w garncu słońce i deszcze. Pójdę się chyba przebrać raz jeszcze. 

Znów się przebrała, biegnie z podwórka. Ujrzał ją ptaszek, ten w szarych piórkach, i 

ćwierknął głośno: 

- Dziwię się pannie, że piórka zmienia tak nieustannie. Ja, kiedy deszczyk mam na ogonku, 

wysycham sobie w marcowym słonku. 

Sprawdzenie zrozumienia treści 

-  Kto wystąpił w opowiadaniu? - Jaką przygodę miała panna Julianna? 

-  Dlaczego marzec został nazwany psotnikiem? 

-  Jaka pogoda była tego dnia, gdy panna Julianna wybrała się na spacer? 

-  Które z symboli pogody wystąpiły w opowiadaniu? (słonko, wiatr, chmurka, deszcz). 

-  Jak panna Julianna radziła sobie ze zmienną pogodą? 

-  Jak należy ubierać się gdy mamy do czynienia z taką właśnie pogodą? 

 



2. Rozwiąż rebusy i odgadnij hasła (załącznik, jeśli nie masz możliwości wydrukowania 

tej karty, spróbuj zrobić to na komputerze). 

3. Analiza słuchowa słowa marzec. 

- dzielenie słowa marzec na sylaby.  

- podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską m…, mających ją w środku… 

4. Dobieranie rymów do podanych słów związanych z marcem.  

Np. marzec – starzec  

wiosna – sosna 

przedwiośnie – radośnie  

deszcz – leszcz  

chmury – góry  

burza – róża 

5. Masaż relaksacyjny na plecach. 

Jaka dziś pogoda? 

Może słońce świeci?- okrężne ruchy dłońmi 

Albo deszczyk kropi?- uderzenia opuszkami palców 

Nie to deszczyk buty topi- szybkie i mocne ruchy palców 

Może ulewa nas zalewa?- oklepywanie dłońmi 

Lub piorun trzaska w drzewa?- lekkie klaśnięcie w dłonie 

Potem w ziemie szybko leci- opadnięcie dłoni na plecy 

Jak się czują wszystkie dzieci?- masowanie po szyi. 

6. Karta pracy (załącznik, jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, spróbuj  

narysować). 

Pokoloruj te garnki, które zawierają wyrazy potrzebne do napisania zdania z ramki 

Przeczytaj i wyjaśnij znaczenie przysłowia z rodzicem  

7. Nauka rymowanki. 

 Raz śnieg pada, a raz deszcz 

Czasem słońce wyjdzie też 

Tak to w marcu właśnie bywa  

Raz jest wiosna, a raz zima  

 

 



 

 



 

 

 

 

 


