
 

 

 

 

Tematyka: 

1. W marcu jak w garncu 

2. Porządki w ogrodzie 

3. Witaj, wiosno! 

4. Zwierzęta na wiejskim podwórku 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
W marcu: 

 Będziemy obserwować marcową pogodę, poznamy znaczenie przysłowia „W marcu jak 

w garncu” 

 Poznamy etapy sadzenia roślin: pietruszki i cebuli, siania rzeżuchy. 

 Utrwalimy wiadomości dotyczących tego, co jest potrzebne roślinom do wzrostu 

 Poszerzymy doświadczenia plastyczne poprzez malowanie szmatkami i innymi 

nietypowymi środkami 

 Będziemy kształcić nawyki prozdrowotne, myć ręce przed jedzeniem, przed czynnościami 

kulinarnymi 

 Będziemy współdziałać z kolegami w grupie, uważnie słuchać ich wypowiedzi 

 Będziemy robić porządki wiosenne w naszej sali 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych, podczas działań 

konstrukcyjnych oraz badawczych  

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Będziemy kontynuować zasady dobrego funkcjonowania w grupie. Będziemy bawić się 

w zgodzie  

 Poćwiczymy syntezę i analizę sylabową. Będziemy próbować wysłuchać głoskę 

w nagłosie w prostych wyrazach 

 Będziemy rysować owale. Wskażemy koła na wybranych ilustracjach 

 Określimy znaki wiosny 

 Wspólnie wykonamy kukłę – Marzannę 

 Poznamy zwierzęta z wiejskiego podwórka: dorosłych i ich dzieci, nazwy ich domów 

 Poznamy etapy powstawania sera 

 Poznamy pracę weterynarza 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Poznamy obowiązki dyżurnego przy nakrywaniu do stołu 

 Poćwiczymy i pobawimy się na sali integracji sensorycznej 



 

 

 

 

 

Wysłuchamy wiersza: 

 

 

 

Wiosna idzie 

 
 

Przyleciały skowroneczki 

 z radosną nowiną, 

zaśpiewały, zawołały 

ponad oziminą: 

- Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Śniegi w polu giną! 

 

Przyleciały bocianiska 

w bielutkich kapotach, 

klekotały, ogłaszały 

na wysokich płotach: 

- Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Po łąkach, po błotach! 

 

Przyleciały jaskółeczki 

kołem kołujące, 

figlowały, świergotały 

radośnie krzyczące: 

- Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Prowadzi ją słońce! 

 

 
 

 

 
 



                                                        Nauczymy się piosenki: 

 

 

 

Jestem wiosna 

 
I. Idę, idę, idę prosto do was. 

Idę, idę, słońce niosę wam. 

Wszystkie śniegi stopię, 

zazielenię wszystkie lasy, 

fiołki oraz bratki, 

patrzcie, dla was mam. 
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Wiosna, wiosna, jestem wiosna. 

Patrzcie, jaką piękną suknię mam. 

Wiosna, wiosna, jestem wiosna. 

          Najpiękniejsza z wszystkich dam. (Bis) 

 

 

II. Wszędzie zieleń, czerwień, złoto, błękit. 

Oczy kwiatów w słońce patrzą już. 

Cieszcie się wraz ze mną. 

Podziwiajcie mą pogodę. 

Chodźcie do mnie wszyscy, 

zaśpiewajmy znów. 
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