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Marzec to trzeci miesiąc w stosowanym w Polsce kalendarzu 

gregoriańskim. Miesiąc ten ma 31 dni. 

W marcu następuje na półkuli północnej równonoc wiosenna, a na 

południowej równonoc jesienna. Meteorologicznie jest to w Polsce 

miesiąc wiosenny. 

 

     

 



Popularne przysłowia ludowe na marzec: 

 W marcu jak w garncu. 

 Słońce marcowe, owocom niezdrowe. 

 Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko niby gaj. 

 Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu. 

 Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 

 „A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy” 

 

 

 

 

 

 

W marcu 

(autor: W. Domeradzki) 

Kroplami deszczu lipa płacze 

nad drogą pełną kałuż błota. 

Z chmur leci drobny, mokry maczek. 

Pod rękę z wiatrem chodzi słota. 

 

Nad rzeką wierzby chylą głowy 

wsłuchane w poszum mętnej wody. 

Dumają o czymś w dzień marcowy, 

okryte płaszczem niepogody. 



Marzec wyjął grosik 

srebrny, 

Teraz będzie mu 

potrzebny. 

Do kwiaciarni marzec 

pobiegł, 

Kupić bukiet na  

   Dzień Kobiet. 

 

Rys historyczny: 

Jako początek w obchodzeniu Dnia Kobiet wskazuje się zwykle wydarzenia 

z 1909 r. Wówczas (choć 28 lutego, a nie 8 marca) Socjalistyczna Partia Ameryki 

zorganizowała w Nowym Jorku obchody Narodowego Dnia Kobiet. Według 

niektórych źródeł miały one upamiętniać strajk robotnic z 8 marca 1857 r. 

 

Pierwsze prawdziwie światowe uroczystości odbyły się 19 marca 1911 r., 

wtedy ponad milion ludzi w Niemczech, Austrii, Danii i Szwajcarii wyszło na ulice, 

by upomnieć się o prawa kobiet do głosowania i sprawowania publicznych urzędów. 

 

W kolejnych latach w niektórych krajach obchody Dnia Kobiet 

zorganizowano właśnie 8 marca. Tego też dnia (według kalendarza gregoriańskiego) 

w 1917 r. w Petersburgu na ulice wyszły kobiety pracujące w przemyśle tekstylnym, 

rozpoczynając w ten sposób rewolucję lutową, która wkrótce doprowadziła do 

upadku caratu. Po dojściu do władzy bolszewików 8 marca stał się oficjalnym 

świętem w Związku Sowieckim, choć jako dzień wolny od pracy ustanowiono go 

dopiero w 1965 r. 

 

Dzień Kobiet 8 marca zaczął być obchodzony na całym świecie przede 

wszystkim przez ruchy komunistyczne i socjalistyczne. 

 

W 1977 r. ONZ zachęciła wszystkie kraje członkowskie, by ustanowiły 

8 marca dniem praw kobiet i pokoju na świecie. 



 



Pierwsze oznaki wiosny w przyrodzie 

Najczęściej, szukając oznak nadchodzącej wiosny, patrzymy pod nogi, 

wypatrując pierwszych źdźbeł trawy i wiosennych kwiatów. Jednak wiosnę 

zwiastują nie tylko rośliny, ale też owady i zwierzęta. Dlatego warto podnieść 

wzrok, a także nadstawić uszu. Do kraju wracają też ptaki, które opuściły Polskę 

jesienią. I nie są to tylko bociany, których wszyscy wiosną wypatrują. 

Pierwsze, bo już w lutym lub marcu pojawiają się 

śnieżyczki przebiśniegi. To delikatne białe 

kwiatki z wąskimi podłużnymi listkami i 

śnieżnobiałymi płatkami. Kwiaty zwisają z 

cienkich łodyżek i zamykają się na noc. Zapylane 

są przez owady, więc i za nimi można się już 

rozglądać wokół przebiśniegów. Kwiaty te 

naturalnie rosną w Polsce na południu kraju i są 

pod ochroną. 

 

 

Zawilce gajowe najczęściej rosną w starych 

lasach na terenie całej Polski. Łodyżki 

kwiatowe mają 20-30 cm długości i są 

owłosione. Na nich pojawiają się białe kwiatki 

o sześciu płatkach. Płatki te na końcach stają 

się różowawe. Kwiaty zamykają się i zwisają o 

zmroku. One także zapylane są przez owady. 

Uwaga! Zawilec jest rośliną trującą! 

 

 

Przylaszczki upodobały sobie głównie lasy 

liściaste na terenie całej Polski. Osiągają 

wysokość ok. 15-20 cm. Przylaszczki mają 

niebiesko-fioletowe kwiatki o średnicy 1,5-

3 cm. Pojawiają się one przed młodymi 

listkami – część listków może pozostawać 

zielona od poprzedniego roku. Listki są 

wyraźnie trójdzielne. 



 

 

 

Jelenie w końcu lutego gubią poroże. To 

samo dzieje się na początku lutego z 

porożem łosi (najstarsze osobniki gubią 

je już w listopadzie).  

 

 

 

Oznaką wiosny jest też powrót do 

Polski migrujących ptaków. Pierwsze 

wracają skowronki, później pliszki, 

zięby, rudziki, drozdy, szpaki i inne 

wiosenne ptaki. 

 

 

 

 

 

W marcu wylatują z uli pszczoły, 

pojawiają się też inne owady. Do 

najbardziej lubianych należą motyle. 

Wiosną jako pierwsze zobaczyć można 

cytrynowo żółte lub zielonkawo-białe 

cytrynki listkowce oraz barwne rusałki.  

 

 

 

 

 



Dlaczego dziecko potrzebuje granic? 

1. Definiuj związki z innymi ludźmi 

Każdy człowiek, nie tylko dziecko 

potrzebuje wyznaczenia pewnych norm, 

zasad jakie obowiązują w danym otoczeniu. 

Jeśli dobrze oznaczymy ścieżkę życia 

naszemu dziecku, nauczy się jak traktować 

inne osoby, w jaki sposób rozwiązywać 

problemy, aby nie zbłądzić czy też wpaść w 

tarapaty.  

 

2. Dają poczucie bezpieczeństwa i stabilności 

Dzieci mogą doświadczać silnego niepokoju, gdy są 

świadome, że mają w rodzinie największą władzę, 

kontrolę nad sytuacją i realne sprawstwo. Choć wiąże 

się to z niemal nieograniczonym dostępem do 

przywilejów, na dłuższą metę staje się zbyt dużym 

obciążeniem dla niedojrzałej osobowości.  

 

 

3. Wspomagaj osobisty wzrost 

Wraz z rozwojem dziecka granice muszą się 

rozszerzać. Stanowią punkt odniesienia dla 

rosnącej dojrzałości dziecka, są odzwierciedleniem 

szacunku, akceptacji i zaufania jakim darzą go 

rodzice.  

 

 



4. Pomagają odkrywać świat 

Rodzice mogą ułatwić dzieciom ten proces 

poprzez rzetelne odpowiedzi na nurtujące 

pytania: Co jest w porządku? Co nie jest i 

dlaczego? Jak daleko mogę się posunąć? 

Co się stanie, jeśli przekroczę wyznaczoną 

granicę? Czy wiąże się to z konkretnymi 

konsekwencjami?  

 

 

5. Określają obszar akceptowanych 

zachowań 

Wyraźnie ustalone, stabilne granice 

wyznaczają/ wytyczają dzieciom 

ścieżkę postępowania zgodnego z 

normami i zasadami, zarówno w 

rodzinie, jak i szerszych kręgach 

społecznych.  

 

Czy dziecko nie pomyśli, że go nie kocham? Czy nie 

zacznie mnie nienawidzić? 

Nie, dopóki poza jasnymi ograniczeniami będziesz mu również dawać wsparcie 

emocjonalne. Bardzo często, to właśnie strach rodziców przed utratą miłości 

dziecka (a czasem również przed oceną społeczną) powoduje brak 

niekonsekwencji. Łamiemy się, bo nie możemy znieść krzyku, lub patrzeć jak 

wielkie jak groch łzy skapują z policzków malucha. Niestety, niekonsekwencja w 

dłuższej mierze wyrządza dziecku większą krzywdę niż pobłażliwość. Dzięki 

jasnym zasadom i wsparciu emocjonalnemu dziecko może uczyć się i rozwijać, a 

nie miotać pomiędzy sprzecznymi komunikatami. 

Źródło: www.zatokaempatii.com 

http://www.zatokaempatii.com/














Był piękny, słoneczny poranek. Mały Zajączek siedział przy 

stole i kończył jeść śniadanie, które składało się ze świeżej 

marchewki oraz szklanki soku z kapusty. 

– Mamo – zapytał Wielką Zajęczycę zajętą w tym czasie 

robieniem porządków w spiżarce.  – Słyszałem wczoraj jak 

sroka mówiła do wróbli, że nie ma nic piękniejszego od wiosny. 

– To prawda – odpowiedziała Zajęczyca. 

– Ale co to jest ta wiosna? – rozłożył łapki Zajączek. – Czy to 

jest zwierzę czy ptak, a może jakiś gatunek drzewa? 

– Nie – roześmiała się Zajęczyca. – Wiosna, synku, to pora roku.  To taka pani-

czarodziejka, która  sprawia, że na dworze robi się cieplej, topnieją śniegi, a 

wszystko wokół budzi się do życia. 

— A mógłbym ją zobaczyć, mamusiu? Mógłbym? – prosił Zajączek. 

Mama odwiesiła kuchenny fartuszek do szafki i usiadła obok synka 

przy stole. 

– Mógłbyś – odrzekła. – A żeby łatwiej ci było ją znaleźć trochę ci 

o niej powiem. 

I opowiedziała, że wiosna lubi przesiadywać na pąkach i maleńkich 

listkach, które pojawiają się na gałęziach drzew.  Można ją także 

zobaczyć w kielichach pierwszych kwiatów pojawiających się na 

łące i w cienkich źdźbłach trawek, które wychylają się z 

rozmiękczonej gleby. 

Czasami zjeżdża na ziemię na kropelkach ciepłego deszczu lub podmuchach wiatru. 

I często wybiera się na spacery po niebie razem ze słonkiem, które zaczyna wtedy 

przygrzewać mocniej i dłużej. 

Zajączek wybiegł z domu.  Bardzo chciał poznać tę śliczną wiosnę.  Kicał więc po 

polnej ścieżce i pilnie rozglądał się dookoła. Niedaleko dostrzegł kępę młodej 

trawy, a w niej wianuszek żółtych pierwiosnków. 



Choć łapki grzęzły mu w błocie, zboczył z drogi i podbiegł do kwiatów. Powoli obszedł 

je dookoła, oglądając z bliska każdy z nich i ciekawie zaglądając w ich środki.  Mina 

jednak mu zrzedła. Dzwonki pierwiosnków były puste! 

Wiosna pewnie schowała się gdzieś indziej. Muszę 

szukać dalej! zdecydował i pokicał w dalszą drogę. 

Brzeg strumienia porastały krzaki.  Na ich gałęziach 

widać było wyraźne zgrubienia, a gdzieniegdzie zieleniły 

się pierwsze maleńkie listki. Zajączek stanął słupka i 

mocno wyciągnął szyję, żeby lepiej dojrzeć. Niestety, w 

pąkach i w liściach również nikogo nie znalazł. Zafrasował 

się, ale nie stracił nadziei i dzielnie pobiegł dalej. 

Nagle zerwał się wiatr i na niebie wykwitła ciemna 

chmura, z której natychmiast zaczął kropić deszcz.  

Normalnie zajączek szukałby schronienia, jednak tym razem zadarł głowę i z 

przejęciem wpatrywał się w opadające mu na nos i futerko drobne krople wody.  

Ale znów nie dostrzegł tego, na co czekał. 

Naprawdę nic nie rozumiem! – tym razem zmartwił się na dobre. – Przyjrzałem się 

już wszystkiemu, o czym opowiadała Mama, a wiosny wciąż nie znalazłem. 

W tej chwili za plecami usłyszał jakieś głosy. Odwrócił łebek i zobaczył, że od 

strony domów po drugiej stronie łąki zbliżało się w jego kierunku dwoje ludzi. Czym 

prędzej ukrył się w pobliskiej bruździe i znieruchomiał. 

Mniejszy człowiek i tak go jednak dostrzegł i wyciągnął 

w jego kierunku palec.  

– Tato! Tato! – zawołał. – Tam, w dole, zajączek! Jaki 

malutki! 

– Musiał się niedawno urodzić – powiedział większy 

człowiek. – A to znak, że zima na dobre już robi odwrót. 

Przyjrzyj mu się uważnie, córeczko, tak właśnie wygląda 

wiosna. Tak jak ten mały szaraczek. Pięknie, prawda?  

No, a teraz już chodźmy, żeby tego maluszka nie 

przestraszyć – zakończył i biorąc mniejszego człowieka 

za rękę oboje z powrotem oddalili się w kierunku domów. 



Mały Zajączek co tchu w piersiach pokicał do domu. 

– Mamo! Mamo! – wołał uradowany już od progu. – Wiosna 

wygląda tak jak ja!  Wcale nie muszę jej szukać. 

Wystarczy, że popatrzę w lustro!  Tylko dlaczego mi o 

tym od razu nie powiedziałaś? 

Wielka Zajęczyca pokiwała z rozbawieniem głową. 

– Oj synku – rzekła – chciałam ci to powiedzieć, ale jesteś 

taki niecierpliwy, że wybiegłeś z domu, nie czekając aż 

skończę.  Wiosna jest piękna i niecierpliwa, właśnie tak 

jak małe zajączki! 

 

Eliza Sarnacka-Mahoney 

• Wycieczka w poszukiwaniu oznak wiosny 

Wiosna napawa optymizmem. Sprzyja małym i dużym wyprawom rodzinnym w 

poszukiwaniu jej oznak. Wystarczy zabrać niewielki prowiant, ubrać się 

odpowiednio do pogody i można wyruszać w drogę. Można odwiedzić ciekawe 

miejsca w okolicy np. parki, ruiny zamków lub ogrody botaniczne. 

• Topienie marzanny 

Topienie marzanny, czyli słowiański zwyczaj żegnania zimy. Mini kukłę warto zrobić 

wspólnie z dziećmi. Do jej wykonania wystarczy trochę słomy, sznurek, naturalny 

materiał i wyobraźnia. Po ukończeniu marzanny można ją symbolicznie utopić w 

rzece, jeśli została wykonana z naturalnych materiałów. Takie zabawy są świetnym 

sposobem na przekazanie dziecku wiedzy o ekologii. 

 

 



• Żonkile z papilotek 

 Żonkile z papilotek to prosty pomysł na 

pracę plastyczna dla dzieci. Do 

wykonania pracy potrzebna jest kartka 

papieru, dwie żółte papilotki, kawałek 

żółtej i zielonej bibuły, nożyczki i klej. 

Z dwóch papilotek wycinamy kształt 

kwiatu Żonkila, z bibuły skręcamy łodygi 

i wycinamy trawę oraz liście, a na koniec 

przyklejamy wszystko na kratkę. 

 

• Barwienie kwiatów- eksperyment 

Naszym eksperymentem przyrodniczym będzie zabarwianie białych tulipanów. 

Dzieci uwielbiają takie aktywności i odkrywanie świata poprzez doświadczenia.  

Wiele osób zastanawia się 

jak zabarwić kwiaty i 

dlaczego barwione kwiaty 

kosztują w kwiaciarni trzy 

razy drożej niż normalne. 

My, w prostym 

eksperymencie sprawdzamy 

jak sprawić, aby kwiaty 

zmieniły kolor.  

Do naszego doświadczenia 

potrzebujemy kilka białych 

kwiatów, szklanki z wodą i barwniki. Najlepsze są intensywne barwniki spożywcze, 

ale podobne efekty uzyskamy z barwnikami do jajek lub  z wodą zabarwioną bibułą.  

UWAGA! woda zabarwiona farbami nie daje oczekiwanego efektu! 



Sałatka wiosenna 

Składniki: 

• mix sałat lub sałatę lodową, sałatę 

masłową, sałatę rzymską; 

• sos sałatkowy koperkowo-ziołowy; 

• 2 pomidory; 

• puszka kukurydzy; 

• 2 jajka; 

• małe cebulki w zalewie octowej (według uznania). 

Przygotowanie: 

Umyj sałaty (jeśli masz gotowy mix sałat nie musisz ich myć-zazwyczaj są one gotowe do 

spożycia już po otwarciu), a następnie porwij je na kawałki. 

Ugotuj jajka na twardo, obierz ze skorupek i pokrój na ćwiartki. 

Sparz pomidory, obierz je ze skórki, następnie pokrój w ósemki. 

Odsącz cebulki i kukurydzę z zalewy. Następnie wymieszaj składniki na sałatki, z 

wyjątkiem jajek. 

Przygotuj sos sałatkowy zgodnie z przepisem na opakowaniu. Polej nim sałatkę i wymieszaj. 

Jajka wyłóż na wierzch przed podaniem. 

 

Wiosenne orzeźwienie 

Składniki: 

Makowiec: 

• 1 i 1/3 szklanki mąki, 

• 100g masła, 

• 3 żółtka, 

• 2 łyżki cukru, 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 



• 1 puszka masy makowej z bakaliami , 

Masa jabłkowa: 

• 1 kg jabłek, 

• 1/3 szklanki wody, 

• 2 opakowania galaretki o smaku kiwi, 

Masa śmietanowa: 

• 400ml śmietany 30%, 

• 2 opakowania galaretki cytrynowej. 

Dodatkowo: 

• Polewa i dekoracja deserowa . 

PRZYGOTOWANIE: 

1. Makowiec: Mąkę przesiewam na stolnicę i łączę z masłem. Dodaję cukier, żółtka oraz 

proszek do pieczenia. Zagniatam ciasto. Ciasto rozwałkowuję i wykładam na blaszkę o 

wymiarach 24cmx24cm. Na ciasto wykładam masę makową. Wyrównuję. Piekę około 45 

minut w temperaturze 180 stopni. 

2. Masa jabłkowa: Jabłka obieram i ścieram na tarce o dużych otworach. Owoce 

przekładam do garnka, podlewam wodą i prażę około 10 minut. Do gorącego musu wsypuję 

galaretki  zielone. Mieszam i odstawiam do przestudzenia. Gęstniejący mus wykładam na 

przestudzonego makowca, wyrównuję. 

3. Masa śmietanowa: Galaretki żółte rozpuszczam w 400ml wrzącej wody. Odstawiam do 

przestudzenia. Schłodzoną śmietanę ubijam na sztywno. Dodaję tężejącą galaretkę i 

wszystko razem miksuję. Masę wykładam na ciasto. Wyrównuję i odstawiam do stężenia. 

Wierzch ciasta dekoruję czekoladowymi pastylkami. Masę makową wystarczy wyjąć z 

puszki i wyłożyć na ciasto. Nie potrzeba do niej dodawać żadnych dodatkowych składników. 

Czekoladowe dekoracje możemy wykorzystać na dwa sposoby. Można je rozpuścić i polać 

nimi ciasto lub bez rozpuszczania wykorzystać czekoladowe elementy do dekoracji ciasta.  

Wszystkie informacje i obrazki zostały zaczerpnięte z różnej literatury i Internetu. 

PRZYGOTOWAŁA: 

Anita Podlaska 


