
Czego nauczymy się w marcu w Jagódkach 

 

Tematy kompleksowe: 

1. Zdrowy jak ryba 

2. Świat się zmienia  

3. Wiosno, gdzie jesteś? 

4. Morskie przygody 

 

W tym miesiącu  

• Będziemy próbowali  czytania prostych wyrazów z poznanych liter 

• Uporządkujemy elementy historyjki obrazkowej zgodnie z ciągiem 

przyczynowo-skutkowym 

• Będziemy tworzyli i  odczytywali szyfry według przyjętego kodu 

przyporządkowującego litery i cyfry do znaków 

• Przeprowadzimy  obserwacje, doświadczenia i eksperymenty zmierzające 

do dostrzegania skutków wykonywanych czynności 

• Będziemy ustalali równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne 

formy wzajemnego przyporządkowania 

• Uporządkujemy  zbiory  przedmiotów według wzrastającej i malejącej 

liczebności w dostępnym zakresie 

• Będziemy stosowali cyfry od „0” do „9” 

• Poznamy literę „z”, „Z” oraz  „c”, „C” drukowaną małą i wielką  

•Będziemy rozwijali kreatywność i wyobraźnię  przez łączenie technik 

plastycznych 

• Sklasyfikujemy  przedmioty, obrazki ze względu na cechy jakościowe 

• Spróbujemy określić wyniki dodawania lub odejmowania za pomocą palców 

zastępujących przedmioty 

• Wykonamy  prace  plastyczne  inspirowane literaturą, zjawiskami 

przyrodniczymi, obserwacjami, muzyką, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją 

• Będziemy prowadzili  kalendarz  pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy 

miesiąca i dnia tygodnia 

• Dostrzeżemy następstwa: pór roku, dni tygodnia, pór dnia, posłużymy się 

pojęciami dotyczącymi czasu 

• Utrwalimy i wzbogacimy słownictwo służące do opisywania warunków 

pogodowych 

• Zwrócimy  uwagę na wpływ obserwowanych zjawisk na odczucia, 

np. temperatura poniżej zera – jest nam zimno 

• Będziemy  nazywali  i rozpoznawali rośliny na podstawie cech 

charakterystycznych 

• Poszerzymy wiedzę z zakresu akwenów wodnych, flory i fauny mórz i oceanów 

• Udoskonalimy umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżnianie 



głosek w nagłosie 

• Poszerzymy wiadomości na temat stanu skupienia wody: zamarzanie, 

topnienie, skraplanie, parowanie 

• Porozmawiamy na temat  wpływu zanieczyszczenia środowiska 

na funkcjonowanie ludzi, zwierząt i roślin 

• Będziemy prowadzili obserwacje, doświadczenia i eksperymenty zmierzających 

do dostrzegania skutków wykonywanych czynności 

• Będziemy  posługiwali się liczebnikami porządkowymi podczas liczenia 

• Udoskonalimy umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku 

w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: 

„w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”. 

 

 

 

 

Wiersz pt. „Białe łodzie” A.Edyk-Psut 

 

Po błękitnej, wielkiej wodzie 

Płyną cztery białe łodzie. 

Każda ma rozpięte żagle, 

Wiatr w te żagle dmuchnął nagle. 

Białe łodzie kurs zmieniły, 

Wicher dmucha z całej siły. 

Na głębokie pcha je wody, 

A kapitan każdy młody. 

Sztorm potężny niebywale, 

Białe grzywy, wielkie fale. 

Już przez burty woda wpływa woda, 

Białych łodzi bardzo szkoda. 

Leżą teraz już w głębinach – 

A to była pieska wina! 

Z kartek białych były łodzie, 

Woda – kałuża w ogrodzie. 

Łódki tata dzieciom składał, 

Gdy na dworze deszczyk padał. 

A sztorm zrobił pies nieduży, 

Który przebiegł po kałuży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Piosenka pt. „Maszeruje Wiosna” muz. i słowa K. Bożek – Gowik 

 

 

 

1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna, 

maszeruje drogą mała Wiosna. 

Ma spodniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w gorę wznosi, zielenieje świat. 

 

2. Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę. 

Chętnie żuje gumę i robi balony, 

a z nich każdy jest zielony. 

 

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło... 

 

3. Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas,  

każda trawka chce być już zielona. 

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, 

zima by została mroźna. 

 

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


