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TEMATYKA: 

1. CHCIAŁBYM BYD MUZYKIEM; 

2. BAWIMY SIĘ W TEATR; 

3. WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT 

4. CHCIAŁBYM ZOSTAD SPORTOWCEM; 

 
 

Zamierzenia  – dydaktyczno - wychowawcze: 

 Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego 

pomysłu; 

 Rozpoznawanie i nazywanie przyrządów do malowania i rysowania; 

 Rozpoznawanie i nazywanie kolorów; 

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni; 

 Rozwijanie zainteresowao przyrodniczych; 

 Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu 

do środowiska, w którym żyją; 



 Wzbudzanie uczud empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności 

respektowania ich praw; 

 Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi; 

 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt; 

 Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria; 

 Poznawanie cech wiosennej pogody; 

 Nazywanie zjawisk atmosferycznych; 

 Poznanie nazw niektórych ptaków i wiosennych kwiatów; 

 Bezpośrednie, polisensoryczne poznawanie oznak wiosny; 

 Rozpoznawanie i określanie odgłosów wydawanych przez przedmioty codziennego użytku; 

 Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem; 

 Dostrzeganie powtarzających się sekwencji, kontynuowanie rytmów; 

 Posługiwanie się liczebnikami głównymi  i porządkowymi; 

 Grupowanie przedmiotów według określonej cechy – porównywanie przedmiotów, 

stosowanie określeo: długi – krótki, cienki – gruby, duży – mały, czarny – biały; 

 Kształcenie koordynacji słuchowo – ruchowej; 

 Poznanie instrumentów perkusyjnych: bębenka, dzwonków (cymbałków); 

 Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych 

i dramowych; 

 Rozwijanie aparatu artykulacyjnego mowy; 

 Wyróżnianie sylab w wyrazach; 

 Doskonalenie sprawności grafomotorycznych; 

 Doskonalenie umiejętności koncentracji na słuchaniu; 

 Utrwalenie zasad bezpieczeostwa obowiązujących podczas wycieczek, spacerów; 

 Wzbogacanie słownictwa czynnego; 

 Nauka współpracy w grupie; 

 Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu 

i odpowiedzialności; 

 Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości; 

 Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec 

najbliższych; 

 



           
                                                                            W MARCU UCZYMY SIĘ PIOSENKI: 

 SPOSÓB NA NUDĘ   
                                                                               SŁOWA I MUZYKA BOŻENA FORMA 

 

Kiedy się nudzimy 
Farby wyciągamy. 
Złote słooce malujemy 
Specjalnie dla mamy. 
 

Ref. Na nudę zawsze jest dobra rada, 
Ciągle sie nudzid – to nie wypada. 
Pomysłów nowych wiele mamy, 
Na nudę nigdy nie narzekamy. 

 
Kiedy jest nam smutno, 
To tatę prosimy,  
żeby bajkę opowiedział,  
Bardzo to lubimy. 

 
Ref. Na nudę zawsze jest dobra rada, 

Ciągle sie nudzid – to nie wypada. 
Pomysłów nowych wiele mamy, 
Na nudę nigdy nie narzekamy. 

 
Kiedy się nudzimy, 
Sprzątad zaczynamy. 
Klocki, książki na półeczkach 
Pięknie układamy. 

 



 
 

                                                                                 ORAZ WESOŁO BAWIMY SIĘ PRZY WIERSZYKU  

SŁONKO PO DESZCZU  
M. KOWNACKIEJ 

Pada deszczyk!  
Pada deszczyk! 
I po liściach tak szeleści... 
Kap! Kap! Kap!            (dziecko w przysiadzie bębni rytmicznie palcami o podłogę) 
Zatuliły kwiatki płatki, 
główki chylą do rabatki! 
Kap! Kap! Kap!             (dziecko opuszcza nisko głowę) 
Deszcz ustaje –płyną chmury 
 – kwiaty wznoszą się do góry. 
Ho! Ho! Ho!                   (dziecko wznosi stopniowo głowę i ramiona) 
Wiatr tu pędzi na wyścigi, 
wiatr kołysze nam łodygi! 
Wiu! Wiuu! Wiuuu!     (dziecko w rozkroku kołysze się na boki) 
Biegną dzieci tu z ochotą: 
Uważajcie – takie błoto! 
Wiu! Wiuu! Wiuuu!     (dziecko biegnie na palcach) 
Byle słonko nam nie zaszło – róbmy prędko z błota – masło! 
Chlap! Ciap! Ciap!        (dziecko przebiera nogami w miejscu) 
Teraz –bacznośd – kroki duże  
– przeskoczymy przez kałużę! 
Hop! Hop! Hop!            (bieg i podskoki) 
Już pogoda –słonko świeci, 
maszerują w pole dzieci  
–Raaz –dwaa –trzyy!   (dziecko maszeruje rytmicznie, akcentując stopą pierwszy krok, 
                                         a klaskaniem krok następny) 

 


