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TEMATYKA: 

 

   1. Zwierzęta z dżungli i sawanny 

   2. Zwierzęta naszych pól i lasów 

   3. Marcowa pogoda 

   4. Wiosenne przebudzenia 

   5. Wielkanoc  
 

  

   
 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne : 

 
 rozwijanie mowy, 

 zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi, 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

 dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu, 

 utrwalanie nazw wybranych zwierząt egzotycznych, 



 rozwijanie sprawności fizycznej, 

 kształtowanie poczucia rytmu, 

 rozwijanie umiejętności wokalnych, 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 utrwalanie wyglądu lwa, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, 

 zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym – żyrafą, 

 zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami, 

 poznawanie zachowania się wybranych zwierząt, 

 określanie tempa poruszania się zwierząt, 

 poznawanie zwyczajów sowy, 

 poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt 

żyjących w lesie, 

 poznawanie właściwości fizycznych powietrza, zapoznanie z pojęciem gaz, 

 przybliżanie wiadomości o życiu mrówek. 

 poznawanie zjawisk atmosferycznych  

 poznawanie cech kuli, wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem, 

 reagowanie na ustalone hasła i sygnały, 

 dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, 

 zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania, 

 obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia, 

 utrwalanie nazw dni tygodnia, 

 określanie znaczenia wody w życiu człowieka, 

 poznawanie oznak wiosny, zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny, 

 poznanie nazw mieszkańców łąki, 

 kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym, 

 poznawanie budowy motyla, 

 poznawanie przyczyn ochrony roślin, 

 poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny, 

 poznawanie zwyczajów wielkanocnych, 

 poznawanie różnych pisanek, 

 kształtowanie poczucia rytmu, 

 tworzenie akompaniamentu do zwrotek piosenki, 

 składanie i zaginanie papieru według instrukcji, 

 poznawanie budowy i właściwości jajka, 

 zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek, 

 zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka, 

 przygotowanie prostych potraw z jajek, 

 zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek. 

 



 
 

Piosenka  „Wiosenne buziaki" K. Gowik i A. Żurawska 
 

I. Już rozgościła się wiosna. 

słońce i kwiaty przyniosła. 

Huśta się lekko na tęczy, 

motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki. 

 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

tańczymy z wiosenką ja i ty. 

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 

Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.  

A całe miasto całusy śle, 

bez wiosny było tu źle. 

 

II. Słońce rozdaje promyki, 

gonią się w lesie strumyki. 

Mrówki zaczęły porządki,  

a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki. 

 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

tańczymy z wiosenką ja i ty. 

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 

Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. 

A całe miasto całusy śle, 

bez wiosny było tu źle. 

 

III. Kwiaty swe płatki umyły 

i świeże stroje włożyły. 

Budzą się wszystkie zwierzaki. 

Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki.  

 

 

 



 
 

Wiersz „Wiosna i moda”  Bożena Głodkowska 
 

Pod koniec zimy wiosna 

wyjęła żurnali stosik. 

– W co mam się ubrać? – dumała 

– co w tym sezonie się nosi? 

 

Założyć sukienkę w kropki? 

A może golf? No i spodnie?  

Co wybrać, by być na czasie  

i nie wyglądać niemodnie? 

 

Torebkę wziąć czy koszyczek? 

Na szyję apaszkę cienką, 

na głowę – kapelusz z piórkiem 

czy lepiej beret z antenką? 

 

W tym czasie... – Gdzież ta wiosna? 

– pytali wszyscy wokół. 

– Zaspała? Zapomniała? 

Nie będzie jej w tym roku? 

 

I przyszła w zielonych rajstopach, 

w powiewnej złocistej sukience 

i miała wianek z pierwiosnków,  

a w ręce trzymała kaczeńce. 

 

Pachniała jak sklep z perfumami – 

wszak była calutka w kwiatach, 

sypała płatkami jak deszczem – 

i tak już zostało do lata. 

 

 



  

 

 

Piosenka Koszyczek dobrych życzeń (sł. i muz. Krystyna Gowik) 

  

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? 

  

 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.  

 

 



 
 

    
 

 


