
 

W MARCU „KRASNALE” 

BĘDĄ PRACOWAĆ NAD TEMATAMI 

 

 W marcu jak w garncu 

 Witaj, wiosno! 

 Zwierzęta na wiejskim podwórku 

 Czyste powietrze wokół nas 
 

 doskonalić motorykę małą podczas prac plastycznych; 

 doskonalić umiejętność formułowania i weryfikowania hipotez; 

 rozwijać sprawność ruchową i manualną;  

 rozwijać spostrzegawczość i logiczne myślenie;  

 doskonalić umiejętność porównywania;  

 kształtować słuch oraz pamięć  

muzyczną i ruchową; 

 rozwijać wyobraźnię poprzez 

słuchanie tekstów literackich;  

 poszerzać zainteresowania 

czytelnicze;  

 utrwalać będziemy informacje 

dotyczące zwierząt wiejskich 

 rozbudzać poczucie przynależności do regionu pochodzenia;  

 doskonalić umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości; 

 rozpoznawać oznaki  wiosny;  

 doskonalić umiejętności uważnej obserwacji;  

 wypowiadać się na dany temat; 

 utrwalać informacje  o narzędziach ogrodniczych;  

 poznawać właściwości lecznicze warzyw cebulowych; 



 

 utrwalać  warunki prawidłowej hodowli roślin;  

 doskonalić umiejętności wyciągania wniosków; 

 wzbogacać słownik czynny; 

 eksperymentować  z farbami;  

 doskonalić będziemy słuch fonemowy;  

 poznamy wartości odżywcze 

warzyw oraz sposoby ich 

przygotowania;  

 zapoznamy się  z cyklem życia 

motyla;  

 rozwijać będziemy ekspresję 

twórcza; 

 poznamy  budowę  i środowisko życia ślimaka;  

 doskonalić będziemy sprawność manualną; 

 przypomnimy sobie  tradycję topienia marzanny; 

 dostrzegać będziemy   zmiany w przyrodzie;  

 poznamy  różne źródła dymu; 

 poznamy  szkodliwości dymu tytoniowego; 

 pogłębimy  wiedzę na temat skutków palenia papierosów; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wiosenny spacerek  
 

Wiosenne słońce wesoło świeci 

i na wycieczkę zaprasza dzieci. 

Tutaj śnieg odkrył trawkę zieloną  

przebiśnieg podniósł głowę skuloną  

 

Listki i trawki na słonku się grzeją, 

żółte kaczeńce do słońca się śmieją. 

Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają  

i wszyscy wiosny już wyglądają. 

 

Ogrodnik porządki robi w ogrodzie,  

nowe nasionka wysiewa co dzień. 

Na deszczyk będą sobie czekały  

i zazieleni ogród się cały. 

 

Kiedy jaskółki zza morza wracają, 

kiedy bociany nad gniazdem kołują. 

Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie, 

to przyjdzie wiosna już oczywiście. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piosenka o Dinku 
 

Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek 
Nie lubi palaczy, ucieka przed dymem. 

Papieros to nasz wróg , zdrowie zabiera. 
Nie wolno! To szkodzi! Dość tego palenia! 

 
I 

Żył dinozaur, mały Dinek, 
co przyjaciół ma w przedszkolu, 

na wycieczki chodzi z nami, 
czasem w lesie, w parku, w polu. 

 
II 

Raz się wybrał na wakacje – 
zaraz pociąg szybko ruszy, 
a w wagonie pech – palący, 
zmienić miejsce Dinek musi. 

 
Ref. 

Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek 
Nie lubi palaczy, ucieka przed dymem. 

Papieros to nasz wróg, zdrowie zabiera. 
Nie wolno! To szkodzi! Dość tego palenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linki: 

Krokusy: 

https://www.google.com/search?biw=1920&bih=937&tbm=isch&sa=1&ei=KDF4XKXjJe7mrgSsjaPwDw&q=wiosenne+kwiaty&oq

=wiosenne+kwiaty&gs_l=img.3..0j0i67j0l3j0i67j0l4.6659.10841..11282...0.0..0.66.773.15......0....1..gws-wiz-img.c-

aJpuJD2gE#imgrc=mcQm8gWdF9uscM: 

 

Bocian: 

http://cutieclubfootie.pl/bocian/ 

 

http://cutieclubfootie.pl/bocian/

