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„W marcu jak w garncu” 

to określenie dla pogody, która cały czas się zmienia i nie da się jej przewidzieć. 

Marzec to miesiąc na pograniczu zimy i wiosny, dlatego jednego dnia może padać 

śnieg, a drugiego świecić słońce i jednocześnie mocno wiać. 

 

 

 

Marzec 

 

To marcowi zima w głowie, 

to wiosenne harce. 

Chce być lutym, albo kwietniem, 

byleby nie marcem! 

 

Śniegiem prószy, a po śniegu 

deszczem tnie ukośnie. 

Czy to wiosna? Czy to zima? 

Po prostu przedwiośnie. 

 

Choć z dniem każdym coraz wcześniej 

słoneczko rozbłyśnie, 

choć z pod śniegu się wychyla 

najpierwszy przebiśnieg, 

marzec boczy się na wiosnę, 

marzec już nie czeka i lodowa kra odpływa 

po zbudzonych rzekach. 

(J.Ficowski) 

 



Co znajduje się w marcowym garnku? – rozwiążcie zagadki 
 

Widzisz je we dnie, nie widzisz w nocy. 

Zimą grzeje słabo, latem z całej mocy. 

 

Jaka to pierzynka biała, nie z pierza, ale z wody powstała? 

Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, że gdy jest ciemna,  

Będzie z niej padał deszcz. 

 

Gdy spadnie po raz pierwszy, świat robi się bielszy. 

Wyciągamy narty, sanki, dzieci lepić chcą bałwanki. 

 

Kropelki wody na głowy padają. 

Wszyscy przed nimi pod dach uciekają. 

 

Jasny zygzak na ciemnym niebie, 

Może podczas burzy przestraszyć i ciebie! 

 

Szumi, gwiżdże, czasem gna. Skąd i dokąd? Kto go zna? 

Dmucha, szarpie, czasem rwie. Po co? Za co? Kto go wie? 

 

SŁOŃCE, CHMURA, ŚNIEG, DESZCZ, BŁYSKAWICA, WIATR 

 

Zabawa w formie „prawda czy fałsz” jak myślicie? 
 

- 21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna 

- Na wiosnę przylatują bociany z ciepłych krajów 

- Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty 

- Wiosną drzewa gubią liście 

- Wiosną niedźwiedzie wychodzą z gawry 

- Wiosną dni są coraz krótsze  

- Wiosną na świat przychodzą małe borsuki, wiewiórki i zające. 

- Na wiosnę nietoperze odlatują do ciepłych krajów 

 

 

 

 

 



Zadanie na dziś !!! 

Kochani wykonajcie garnek z marcową pogodą w dowolny sposób z dowolnych materiałów i swoją 

ulubioną techniką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłego dnia !!! 

Zespół wychowawców świetlicy 


