
Tematyka tygodniowa na miesiąc marzec: 

1. Odkrywamy swoje emocje 

2. Muzyka jest wszędzie 

3. W świecie teatru 

4. Wiosna  

5. Wielkanoc  

 

„Przyjście wiosny” Jan Brzechwa  

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: - Przyjedzie pewno furą 

Jeż się najeżył srodze: - Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: - Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym, przyleci samolotem. 

- Skąd znowu - rzekła sroka - ja z niej nie spuszczam oka 

i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju. 

- Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem! 

- A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem. 

- Nieprawda, bo w karecie! 

- W karecie? - Cóż pan plecie?  

Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!  

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną 

i szumią - Witaj wiosno! 

 

 

 

„Koszyczek dobrych życzeń” – piosenka  

I. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku, 



a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku. 

Dwie kiełbaski pachnące są, sol i pieprz, by był pyszny smak. 

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko będzie jadł?” 

  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł, 

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń. 

Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz! 

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości! 

  

II. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała. 

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała. 

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat, 

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł? 

  

Ref.: Mama, tata… 

  

III. Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia. 

Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia. 

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są, 

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go. 

Ref.: Mama, tata… 

 


