
       U BIEDRONEK  W  MARCU  !!! 

 

TEMATYKA :  

1. MALI  ODKRYWCY . 

2. TAJEMNICE  ŚWIATA . 

3. NADCHODZI  WIOSNA . 

4. WIOSNA TUŻ  TUŻ . 

 

 W TYM MIESIĄCU : 

Wybierzemy się na „wyprawę” w kosmos, gdzie 

będziemy zgłębiać wiedzę dotyczącą Układu Słonecznego  

i tajemnic kosmosu. 

Będziemy odkrywać  tajemnice świata  dotyczące 

najważniejszych dla ludzkości wynalazków. 

Marzec  to miesiąc szczególny i wyjątkowy ponieważ w 

tym czasie pożegnamy zimę i powitamy wiosnę !!! 

Będziemy poszerzać swoją wiedzę na temat zmian 

zachodzących w przyrodzie w świecie roślin i zwierząt w 

okresie wiosennym. Poznamy pracę rolnika i dowiemy 

się co dzieje się na wiejskim podwórku. 

 



 

Ponadto podczas realizacji różnorodnych zajęć , zabaw  oraz 

innych działań będziemy realizować  cele takie jak : 

-wprowadzenie pojęć :wiedza i wytrwałość, 

-poznawanie, rozumienie i przestrzeganie norm społecznych 

obowiązujących w grupie; stosowanie zwrotów 

grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów ,spokojne 

oczekiwanie na swoją kolej, przeciwstawianie się złu; 

przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności. 

-doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej zdania i 

wyrazu, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca 

w wyrazie . 

- kształtowanie umiejętności liczenia, w tym doliczania i 

odliczania ,posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i 

relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- 

prawa, lewa, w prawo, w lewo ,nad, pod, przed, za, między, 

obok ,w; kształtowanie umiejętności liczenia, operowanie 

liczebnikami porządkowymi; kształtowanie umiejętności 

ustawiania według wielkości i wysokości. 



 

-rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem 

oraz umiejętności  myślenia analitycznego ;rozwijanie pamięci 

wzrokowej i słuchowej; rozwijanie umiejętności budowania 

zdań poprawnych gramatycznie; rozwijanie percepcji 

wzrokowej poprzez porównywanie ,różnicowanie i 

zapamiętywanie liter i wyrazów ( czytanie globalne); 

-rozwijanie umiejętności ustawiania obiektów po kolei i ich 

numerowania, przybliżenie aspektu porządkowego liczby, 

-wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć jak i 

swobodnej zabawy, 

-rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu oraz 

sprawności fizycznej, 

-rozwijanie słownika czynnego ,budowanie dłuższej 

wypowiedzi ustnej; rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem, 

-kształtowanie myślenia logicznego w zabawach i zadaniach 

wymagających kodowania informacji. 



-rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, 

tekstów powitanek i krótkich rymowanek. 

-kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz 

inwencji twórczej dzieci  podczas zabaw plastycznych, 

konstrukcyjno – plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych 

materiałów.   

 

 

 

 

                                            WIERSZ MIESIĄCA :  

          „Wiosna” Grażyna Świerczyńska 

Przyszła do nas pani wiosna, 

cała w sukni z kwiatów. 

Uśmiechnięta i radosna, 

wśród lecących ptaków. 

Powróciły z nią bociany,   



z dalekiej Afryki. 

Żaby w stawie się zbudziły, 

misie i jeżyki.   

W krzewach słychać śpiew skowronka, 

słonko mocniej grzeje. 

Na listeczku śpi biedronka, 

wiatr leciutko wieje. 

Witaj Wiosno! Piękna pani. 

Cieszy nas twój powrót. 

Zieleń liści świerszczy granie, 

kwiatów pełen  ogród.                                                                                                 

  

 

 

                        PIOSENKA  MIESIĄCA : 

„Kiedy wiosna  przyjdzie do nas” 

1. Kiedy wiosna przyjdzie do nas 

    roześmiana i zielona, 

    razem z wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak : 

Ref :Zielona trawa, zielony mech, 



        zielona żaba rechu,rechu,rech ! 2x 

2. Rośnie trawa, rosną liście, 

    rosną szybko dzieci wszystkie. 

    Przyleciały już bociany 

    i klekocą tak : 

Ref :Zielona trawa, … 2x 

3. W lesie kwitnie już zawilec, 

    obudziły się motyle, 

    a wieczorem nad łąkami 

    słychać żabi śpiew. 

Ref : Zielona trawa, … 2x 

 


