
Czego nauczymy się w  marcu 

 

Tematy tygodniowe  

1. W marcu jak w garncu  

2. Porządki w ogrodzie 

3. Witaj wiosno! 

4. Zwierzęta na wiejskim podwórku 

 

W tym miesiącu: 

 Utrwalimy informacje o charakterystycznych cechach wiosny;  

 Będziemy doskonalili umiejętności matematycznych – aspekt 

porządkowy liczb 

 Poznamy litery W w  na przykładzie wyrazu wazon; 

 Będziemy rozwijali kompetencje językowe  dzieci przez  

poznawanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeolo-

gicznych związanych z wiosną; 

 Rozwiniemy kompetencje  językowe przez analizę i syntezę gło-

sek w słowach; 

 Stworzymy kalendarz  pogody; będziemy rozwijali umiejętno-

ści odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na 

forum grupy; 

 Udoskonalimy umiejętności matematyczne przez określanie ob-

jętości płynów; 

 utrwalimy informacje o zmianach zachodzących wiosną w 

przyrodzie, odwołując się do własnych doświadczeń; będziemy 

doskonalili  przeliczanie; 

 Będziemy doskonalili umiejętności słuchania tekstu i wypo-

wiadania się na temat jego treści; wprowadzenie litery C, c; 



 Rozwiniemy kompetencje matematyczne przez porządkowanie 

obiektów według określonych cech;  

 Będziemy kształtowali  poczucie  rytmu, wyobraźnię  muzyczną 

i ekspresję  ruchową;  

 Będziemy  obserwowali  zmiany  zachodzące w przyrodzie; 

 Udoskonalimy umiejętności arytmetyczne przez ćwiczenie za-

pisu dodawania cyfr; 

 utrwalimy informacje o kierunkach wędrówek ptaków – bę-

dziemy samodzielne wyszukiwali  informacji dotyczących ; 

 Poznamy  litery G ,g na przykładzie wyrazu globus; 

 Będziemy  rozwijali kompetencje  matematycznych przez sto-

sowanie liczebników głównych i porządkowych; 

 Będziemy promowali  zasady  zdrowego trybu życia;  

 Utrwalimy kształty poznanych liter; 

 Zapoznamy się ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w 

różnych rejonach Polski; 

 Poznamy litery Ł ł, na przykładzie słowa łopata; będziemy 

kształtowali kompetencje językowe przez analizę i syntezę gło-

sek w słowach; 

 Rozwiniemy wiedzę przyrodniczą  na temat zwierząt; udosko-

nalimy sprawność narządów artykulacyjnych; 

 Będziemy rozwijali  spostrzegawczość słuchową  i wiedzę na 

temat zwierząt gospodarskich; 

 Ułożymy obrazki i opowiemy historyjki zgodnie z chronologią 

wydarzeń,  

 Będziemy poznawali różne rodzaje serów za pomo-

cą zmysłów 

 Utrwalimy informacje o produktach wytwarzanych 

z mleka. 
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„Marzec czarodziej” piosenka  

sł. A. Bernat, muz. Z. Ciechan 

 

I.  Chodzi marzec- czarodziej 

po chmurach, po lodzie, 

aż tu nagle hokus – pokus:  

i już pączki na patyku, 

i już trawka na śnieżniku 

II. Chodzi marzec- czarodziej 

po chmurach, po lodzie, 

aż tu nagle hokus – pokus: 

słońce rzuca swe błyskotki, 

że aż mruczą bazie kotki. 

Och, ten marzec – czarodziej! 

III. Chodzi marzec- czarodziej 

po chmurach, po lodzie, 

aż tu nagle hokus – pokus: 

przez kałużę skaczą kaczki, 

żółte kaczki – przedszkolaczki 

Och, ten marzec – czarodziej!  

 

 



 

 

 

„Pierwiosnek” wiersz Wł. Broniewski 

 

Jeszcze w polu tyle śniegu, 

Jeszcze strumyk lodem ściety,  

A pierwiosnek już na brzegu  

Wyrósł śliczny, uśmiechnięty. 

 

Witaj, witaj kwiatku biały, 

Główkę jasną zwróć do słonka, 

Już bociany przyleciały, 

W niebie słychać śpiew skowronka. 

 


