
Marzec u „Tygrysków” 

 

1. W marcu jak w garncu 

2. Porządki w ogrodzie 

3. Witaj Wiosno! 

4. Zwierzęta na wiejskim podwórku 

5. Poznajemy pracę ratownika medycznego 

 

 

 Będziemy doskonalić umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi 

 Poszerzymy naszą wiedzę przyrodniczą poprzez prowadzenie samodzielnych zabaw 

badawczych 

 Będziemy przeprowadzać doświadczenia z użyciem lupy 

 Przeprowadzimy eksperyment „jak powstaje deszcz?” 

 Poznamy litery: W w, C c, G g, Ł, ł 

 Poznamy przysłowia, wiersze, piosenki i opowiadania  tematyce wiosennej 

 Będziemy rozwijać umiejętności pantomimiczne ilustrując ruchem poznane utwory 

literackie 

 Będziemy utrwalać prawidłowy chwyt pisarski 

 Dowiemy się w jaki sposób dbać o swoje zdrowie i zdrowie innych 

 Utrwalimy informacje na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną 

 Będziemy utrwalać codzienne nawyki higieniczne po zabawie i przed posiłkami 

 Wspólnie stworzymy kalendarz pogody i nauczymy się odczytywać prognozę pogody 



 Będziemy rozwijać kompetencje arytmetyczne poprzez wprowadzenie zapisu 

dodawanie cyfr 

 Założymy uprawę fasoli, rzeżuchy, szczypiorku w kąciku przyrodniczym 

 Poznamy narzędzia potrzebne do pracy w ogrodzie 

 Będziemy doskonalić umiejętność klasyfikacji, poruszania się według instrukcji 

 Wybierzemy się na wycieczkę aby poszukać oznak wiosny 

 Będziemy rozwijać umiejętność właściwego odnoszenia się do rówieśników i 

stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie 

 Poznamy nowe techniki plastyczne 

 Poznamy obrzędy związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny 

 Dowiemy się jakie prace są wykonywane w gospodarstwie wiejskim 

 Poznamy zwierzęta hodowane w gospodarstwie na wsi 

 Nauczymy się rozróżniać odgłosy wiejskiego podwórka 

 Wspólnie przygotujemy pastę jajeczną  

 Dowiemy się jakie produkty wytwarza się z mleka 

 Poznamy pracę ratownika medycznego 

„Pierwiosnek” W. Broniewski 

Jeszcze w polu tyle śniegu 

Jeszcze strumyk lodem ścięty 

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. 

 

Stare wierzby nachyliły 

Miękkie bazie ponad kwiatkiem: 

„gdzie jest wiosna? Powiesz, miły, 

Czyś nie widział jej przypadkiem?” 

 

Lecz on widać milczeć wolał. 

O czym myślał – któż to zgadnie? 

Spojrzał w niebo, spojrzał w pola, 

Szepnął cicho: „jak tu ładnie…” 

 

„Marcowa pogoda” sł. S. Karaszewski, muz. E. Witkowska 

 

Ugotuję dziś pogodę 

Na marcową zmienną porę. 

Wleję deszczu kilka kropel, 

Dodam też lodowy sopel. 

Słońca żółcią wnet poleję 

Niech się w garnku słonko grzeje. 

 

Już pogoda się gotuje, 

Wszystko mieszam i próbuję. 

Jak mgła z garnka para bucha. 

Och, pogoda mnie nie słucha! 

Już unosi się pokrywa,  

Zerkam- w garnku tęcza pływa. 

 


