MARZEC

TEMATY KOMPLEKSOWE
1. Oznaki wiosny.
2. Wszystko rośnie.
3. Pracowita wiosna.
4. Święta Wielkanocne.

''WIOSNA'' - wiersz

Obudziła się wiosna tu i tam,
rozrzuciła kwiatki wszędzie nam.
Łąki kaczeńcami ozdobiła
a nad polami się zastanowiła.
Kiedy świat cały malowała
skowronka w polu ujrzała.
Piosenkę z nim zanuciła
i gniazdo w trawie uwiła.
W lesie zobaczyła kukułkę –
o ciepłych krajach porozmawiała.
Nawrzucała do kosza fiołków
i z powrotem na łąkę odleciała.
Tam spotkała bociana,
który klekotał już od rana:
– zbuduję na kominie gniazdo duże,
a potem odbędę długie podróże.
I kiedy tak wiosna sobie spacerowała
stara wierzba się nagle odezwała:
– Droga wiosno mam żal do ciebie,
o wszystkich pamiętałaś, tylko
o moich kotkach zapomniałaś!

''POLKA FASOLKA''- piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=aec-XvN8bWI
Co tam sadzi pan Jeremi?
Sadzi w polu fa-so-lę!
Po ziarenku bęc!-. do ziemi
"Jaki taki plon zbio-rę!"
Do re mi, fa sol la
fa sol la si do!
Do re mi fa sol la
fa sol la sol fa!
Już po tyce w górę pnie się
wesolutka fa so la!
Pan Jeremi worek niesie:
"Hop, fasolo, do wo ra!"
Do re mi, fa sol la
fa sol la si do!
Do re mi, fa sol la
fa sol la sol fa!
Prosi żonę pan Jeremi;
"Żono, łuskaj fasolę
i fasolę gotujże mi,
zanim wrócę na pole!"
Do re mi,fa sol la
fa sol la si do!
Do re mi, fa sol la
fa sol la sol fa!

„ BAJKOWE PISANKI” - piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas

Do zajączka przyszła kurka, -ko, ko, ko, kozagdakała.
Z koszem jajek na pisanki mama mnie przysłała.
Zając podparł się pod boki! - A to ci dopiero jajka!
Namaluję na nich tęczę i na każdym będzie bajka.
Bajkowe pisanki, bajkowe. Rozdamy je z dobrym
słowem.
Świątecznym życzeniem, wiosennym marzeniem.
Bajkowe pisanki, bajkowe. Wesołą wiodą rozmowę,
że wiosna za oknem, że w dyngus ktoś zmoknie.
Rośnie żytko jak na drożdżach. I zieleni się
rzeżucha.
Pisankowych opowieści zając słucha, kurka
słucha.
Z bukiecikiem srebrnych bazi w gości wybrał się
baranek,
a dla niego mała kurka. Kosz bajkowych ma pisanek.

