
WWW   MMMAAARRRCCCUUU   UUU   „„„MMMIIISSSIIIÓÓÓWWW”””   
 

 

1. Mali odkrywcy. 

2. Tajemnice Świata. 

3. Nadchodzi wiosna. 

4. Wiosna tuż-tuż! 

 

WWW   mmmaaarrrcccuuu   „„„MMMiiisssiiieee”””   dddooowwwiiieeedddzzząąą   sssiiięęę:::   

   
 jakie rośliny i zjawiska przyrodnicze nazywamy 

zwiastunami wiosny, 

 dlaczego w marcu bywa jak w garncu,  

czyli o uroki i kaprysy wczesnowiosennej 

pogody, 

 jak rozpoznać, że to już wiosna, (dzięki 

zabawie w tropicieli przyrody w czasie 

spacerów po okolicy), 

 jak założyć ogródek na parapecie 

i jak go pielęgnować, 

 
Misie usłyszą również wiele ciekawostek na temat świata 

przyrody oraz na temat kosmosu, wzbogaca swoja wiedzę 

techniczną, dowiedzą się jak można samodzielnie 

stworzyć pomysłową i oryginalną grę- ścigankę, 

udoskonalą umiejętności językowe i matematyczne. 



 
    

 

Piosenka „Przyszła wiosna do niedźwiedzia” 
 

Przyszła wiosna do niedźwiedzia: 

zbudź się, misiu, zbudź. 

Pogłaskała słonkiem, 

dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem, 

zbudź się, misiu, zbudź się, misiu – 

a on śpi i już! 

Przyszła wiosna do niedźwiedzia: 

zbudź się, misiu, zbudź. 

Burzą grała, grzmiała, 

gromem zahuczała, 

zbudź się, misiu, zbudź się, misiu – 

a on śpi i już! 

Nadleciała pszczółka mała: 

zbudź się, misiu, zbudź. 

Bzyku, bzyk do ucha, 

widział kto leniucha?! 

Ledwie pszczółka bzy, bzyknęła, 

niedźwiedź krzyknął: m i ó d! 

 

 

 

 



„WIOSNA PRZYSZŁA DO NAS’’ -wiosenny masażyk 

 

Już nie musisz brać szalika – gładzimy dłońmi szyję  

śnieg topnieje na chodnikach – gładzimy całe ręce 

Dłuższe dni – rysujemy palcem na plecach dziecka długą linię 

i krótsze noce – rysujemy krótkie linie na dłoniach 

czasem motyl zatrzepocze – delikatnie szczypiemy 

Nawet chochoł już się zbudził – przecieramy opuszkami palców twarz 

chce podobno wstać do ludzi – pocieramy o siebie, trzymane w 

naszych dłoniach, dłonie kolegi 

Ciepły deszczyk leje z nieba – delikatnie opukujemy głowę kolegi 

palcami 

słońce grzeje, kiedy trzeba – gładzimy całe ciało dziecka zaczynając 

od głowy 

Wiosna, wiosna, wiosna przyszła do nas – „chodzimy” palcami po 

plecach kolegi 

cała kolorowa, ukwiecona – rysujemy palcem kwiaty na plecach kolegi 

Będą śpiewać ptaki, kwitnąć róże – masujemy plecy kolegi od dołu do 

boków 

Zostań wiosno – przytulamy się 

zostań śliczna – przytulając się kiwamy się lekko na boki 

zostań z nami jak najdłużej tu – zamykamy dziecko w ramionach 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


