
     Marzec 
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: 

,,Wiosna” 

  

1. Promyk słońca wyjrzał zza chmury 

I zobaczył świat szarobury. 

pomyślał: "Kto tu pomoże? 

Świat taki szary być nie może!" 

Ref. Kto obudzi pąki kwiatów? (WIOSNA!) 

Kto pokaże gniazda ptakom? (WIOSNA!) 

Kto wygoni misia nory? 

Zazieleni pola, bory? 

  

2. Promyk słońca spotkał wiosenkę 

I zaśpiewał krótką piosenkę. 

Daj wiosenko kwiatków troszeczkę 

I obudź misia, obudź rzeczkę. 

Ref. Kto obudzi pąki kwiatów?  (WIOSNA!) 

Kto pokaże gniazda ptakom? (WIOSNA!) 



Kto wygoni misia nory?   

Zazieleni pola, bory? 

  

3. I wiosenka go posłuchała, 

Kolorowe kwiaty nam dała. 

Zabłysnęła w krąg kolorami 

I już zostanie teraz z nami. 

 

Jesteśmy żaby, aby, aby 
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Jesteśmy żaby, aby, aby 

jesteśmy mokre, okre, okre 

mieszkamy w błocie, ocie, ocie 

i się chowamy, gdy jest bociek. 

 

Jesteśmy żaby, aby, aby 

jesteśmy mokre, okre, okre 

zjadamy muchy, uchy, uchy 

i mamy bardzo grube brzuchy! 

 

A my bociany, any, any 

apetyt mamy, amy, amy 

wolno chodzimy, imy, imy 

lecz każdą żabę zobaczymy.         
 

A my bociany, any, any 

apetyt mamy, amy, amy 

a nasze dzioby, oby, oby 

na żaby mają dziś sposoby. 

  

 

 



 

Wiersz: 

 

Marzec 

Miesiąc marzec tak się maże 

jak niegrzeczne dzieci. 

To kroplami deszczu kapie 

to znów słońcem świeci. 

Wiatr swawolnik, czasem jeszcze 

garścią śniegu rzuci, 

ale wszyscy dobrze wiedzą, 

że zima nie wróci! 

 

Wiosna idzie 

Mały pierwiosnek główkę podnosi 

– Czy idzie wiosna? Powiedzcie – prosi. 

– Żabki kochane, powiedzcie mi 

czy to już wiosna chodzi po ziemi? 

– To wiosna! – żabki rechocą w stawku 

– To wiosna! Wiosna! – szeleszczą trawki. 

Bocian po łące błyszczącą rosą 

nad staw szumiący wędruje boso. 

Otworzył złote oczka pierwiosnek: 

– Powiedz mi boćku, czy to już wiosna? 

– Tak! Tak! – klekoce bocian donośnie 

– Rozłóż już płatki! Pokłoń się wiośnie. 

 


