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TEMAT TYGODNIA: Wiosna tuż-tuż! 

TEMAT DNIA: Pogoda - w marcu jak w garncu 

 

1. Rozpoczęcie zabawy wspólnym śpiewaniem nowopoznanej piosenki „Wiosna w ogródku” 

 

2. Zapoznanie z wierszem Joanny Kulmowy: 

„Marzec” 

Marzec ma ogromny garniec. 

Mieszka w nim przez całe noce, 

Wieje w garncu nieustannie 

Syczy coś i bulgocze. 

- Powiedz, Marcu, 

Co masz w garncu? 

- Mam składniki różnorodne: 

Wiatry ciepłe, wiatry chłodne, 

Chmury, słońce, śnieg i wodę 

 z nich przyrządzam Wam pogodę. 

 

3. Wysłuchanie opowiadania Lucyny Krzemienieckiej 

 „O marcu, pannie Julianie i o ptaszku” (czyli marcowej psoty pogody) 

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 Kulisia wesoła taka, zdejmuje lekką suknię z wieszaka. 



Bierze kapelusz pełen różyczek. Frr... już wybiegła. 

Mknie przez uliczkę i myśli sobie: 

„Pójdę w aleję, już się tam wiosna na drzewach śmieje” 

Lecz marzec psotnik pannę dogania, chmurami szybko niebo zasłania. Namieszał deszczu 

i chlusną z cebra. Biją biczykami śliczne ze srebra. Panna Julianna narobi krzyku: 

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

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

- Nic mi już 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 ćwierkną 

głośno: 

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

wysycham sobie na słonku. 

 

Pytania do tekstu: 

- o czym jest opowiadanie? 

- jak dziewczynka ubrała się na spacer? 

- jakie niespodzianki dla panny Julianny przygotowała marcowa pogoda? 

- czy Wam zdarzyło się doświadczyć podobnych psikusów pogodowych? 

 

 

4. Zadanie z kartą pracy: (jeżeli nie masz możliwości wydrukowania, wystarczy jak wskażesz 

odpowiedni garnek) 



 

 

 



5. Zabawa ruchowa z elementami naśladowania. 

Dzieci swobodnie poruszają się po dywanie. Na określoną nazwę zwierzęcia/zjawisk 

pogodowych, wykonują odpowiednie polecenie: 

Bocian – stoją na jednej nodze; 

ptak – biegają i „machają skrzydełkami”; 

kukułka – robią przysiad; 

jeż – biegną truchcikiem, stawiając drobne kroczki; 

ślimak – poruszają się bardzo powoli; 

żaba – podskakują. 

burza – tupią mocno nogami; 

słońce – wykonują przysiad, potem powoli wstają i przeciągają się, rozkładając ręce; 

deszczyk – stukają paluszkami o podłogę; 

wiatr – wyciągają ręce i kołyszą nimi; 

grad – uderzają piąstkami o kolanka. 

 

Uwaga: To, w jaki sposób rozpoczniemy zabawę, zależy tylko od nas. Dzieci mogą 

swobodnie poruszać się po dywanie, mogą poruszać się w rytm muzyki, ale mogą też 

stać w miejscu   

 

6. Propozycja pracy plastycznej na dziś: 

W marcu jak w garncu  

Potrzebne będą: papierowy talerzyk, obrazek marcowej pogody, papier kolorowy, tektura 

falista, klej, nożyczki 

1. Na papierowy talerzyk naklejamy obrazek przedstawiający różne zjawiska 

charakterystyczne dla marcowej pogody. 

2. Przyklejony obrazek kolorujemy. 

3. „Uszy” garnka wycinamy z falistej tektury i przyklejamy do talerzyka, po obydwu 

stronach. 

4. Z papieru kolorowego wycinamy pokrywkę i przyklejamy w ją w górnej części garnka. 

5. Powodzenia kochani! 

 



Uwaga: do pracy plastycznej można wykorzystywać różnego rodzaju materiały. Można także 

samemu narysować „w garnku” różne zjawiska pogodowe. Zachęcamy do twórczego i 

kreatywnego podejścia!   

 

Obrazek do pracy plastycznej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


