
 

U „BIEDRONEK” W MARCU ! ! ! 
 

   

 

TEMATYKA : 

 

1.NADCHODZI WIOSNA. 

2.WIOSNA TUŻ TUŻ . 

3.ŚWIĘTA ŚWIĘTA BIJĄ DZWONY. 

4.ULUBIONE ZAJĘCIA. 

 

ZADANIA : 

a) Będziemy poruszać tematy dotyczące poznania 

zjawisk zwiastujących zmianę pory roku; 

wzbogacimy wiadomości na temat wiosny.  

b) Poruszymy także tematy dotyczące szczerości 

jako postawy charakteryzującej się otwartym 

przekazywaniem swoich myśli, uczuć, przekonań i 

zamiarów; szczerości jako niezwykle ważnego 

elementu przyjaźni; będziemy zwracać uwagę na 

branie odpowiedzialności za wypowiadane słowa. 

c) Poszerzymy wiedzę na temat cech krajobrazu 

wiejskiego oraz zwierząt żyjących na wsi. 



d) w zabawie badawczej poznamy budowę jajka ; 

porozmawiamy na temat jaj znoszonych przez 

różne ptaki.  

 

Ponadto będziemy w trakcie różnorodnych 

aktywności : 

-rozwijać koordynację oraz pamięć wzrokowo -

słuchowo-ruchową, 

-rozwijać słownik czynny, rozwijać umiejętności 

formułowania swoich myśli; rozwijać sprawność 

aparatu artykulacyjnego; doskonalić umiejętność 

słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na 

pytania; w praktyce realizować zasadę : 

„Słuchamy siebie nawzajem”, 

-doskonalić umiejętność przeliczania oraz 

klasyfikacji ze względu na jedną cechę; rozwijać 

umiejętność dodawania i odejmowania, 

-ćwiczyć cierpliwość podczas oczekiwania na swoją 

kolej, 

-poznawać różne rodzaje muzyki; budować 

dziecięcą wrażliwość na piękno muzyki klasycznej; 

rozwijać poczucie rytmu; rozwijać ekspresję i 

wrażliwość muzyczną; rozwijać słuch muzyczny i 

umiejętności wokalne, 



-rozwijać motorykę dużą oraz małą- precyzyjne 

ruchy rąk, 

-rozwijać sprawność fizyczną, 

-poszerzać doświadczenia plastyczne . 

 
 

 

WIERSZ MIESIĄCA : 

 

„DESER” L. J Kern 

 

Zobaczyła krowa bezę, 

popatrzyła na nią zezem. 

- To ma być deser, proszę pana ? 

Ładny mi deser, pieczona piana . 

 

Niech mi pan wierzy, panie łaskawy, 

nie ma lepszego deseru od trawy. 

Jak pan na łąkę się wybierze, 

to pogadamy o deserze… 

  

 

PIOSENKA MIESIĄCA : 

 

„SŁODKA , MLECZNA CZEKOLADA” 

Sł. M.Barańska, muz. S.Gąsieniec 

 

Czuję słodki smak. Lubię go, tak, tak ! 



Bo to jest czekolada- pyszna , mówię wam ! 

Czekoladę mleczną bardzo dobrze znam, 

Ja ją świetnie znam. 

 

Czuję słodki smak. Lubię go, tak, tak ! 

Tą pyszną czekoladą poczęstuję cię. 

Czekolady mlecznej dam ci kostki dwie, 

więcej raczej nie. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



  


