
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

NA MIESIĄC MARZEC W GRUPIE BIEDRONKI  

 
 

Tematy kompleksowe: 
 
Tydzień I – Dlaczego w marcu jest jak w garncu?- rozwijanie orientacji w schemacie 

własnego ciała i w przestrzeni, 

 zapoznanie ze znaczeniem słowa kataklizm, zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie, 

zapoznanie ze znaczeniem wody w środowisku, zapoznanie z pojęciami związanymi z 

pogodą, zdobywanie informacji o sposobach pomiaru wiatru. 
 

Tydzień II- Gdzie się ubiera Pani Wiosna?- integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw 

przy muzyce, zapoznanie z wybranymi ptakami wędrownymi, zapoznanie z tradycją 

obchodów pierwszego dnia wiosny, zapoznanie z budową i cechami wybranych kwiatów 

wiosennych, zapoznanie z etapami rozwoju tulipana. 

 

Tydzień III -Z czego to jest zrobione?- zapoznanie z etapami powstawania chleba, rozwijanie 

myślenia logicznego, zapoznanie z etapami powstawania sera, zapoznanie z etapami 

powstawania wełny, zapoznanie ze sposobem powstawania papieru. 
 

Tydzień IV - O czym marzą zwierzęta?- zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi pola, 

zapoznanie z gatunkami zwierząt zamieszkującymi różne warstwy lasu, rozwijanie mowy, 

rozwijanie umiejętności przeliczania, ćwiczenie myślenia matematycznego. 
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PIOSENKA MIESIĄCA 

 

     Żartowniś marzec. 

1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe, 
a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre. 
Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie. 
Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie. 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu, 
taki pogodowy sos. 
Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos. 
Kap, kap, kap, kap -deszcz. 
Ciap, ciap, ciap, ciap- śnieg. 
Puk, puk, puk, puk- grad. 
Uuuu –  wiatr! 

2. Wiosna wzięła się pod boki, dzieci jest jej szkoda. 
– Oj, ty marcu, łobuziaku, co to za pogoda!  
Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na na spacerek. 
Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek. 

Ref.: W marcu, w marcu… 

 

3. Marzec skoczył: hop, pod chmury, i mówi do cioci: 
– Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci. 
Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci. 
Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci! 

 

Ref.: W marcu, w marcu… 

 



WIERSZYK MIESIĄCA 

Wiosenny spacerek -  Renata Cinal 

 Wiosenne słońce wesoło świeci 

 i na wycieczkę zaprasza dzieci. 

 Tutaj śnieg odkrył trawkę zieloną,  

przebiśnieg podniósł głowę skuloną. 

 Listki i trawki na słonku się grzeją, 

 żółte kaczeńce do słońca się śmieją. 

 Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają  

i wszyscy wiosny już wyglądają.  

Ogrodnik porządki robi w ogrodzie, 

 nowe nasionka wysiewa co dzień.  

Na deszczyk będą sobie czekały 

 i zazieleni ogród się cały. 

 Kiedy jaskółki zza morza wracają, 

 kiedy bociany nad gniazdem kołują. 

 Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie, 

 to przyjdzie wiosna już oczywiście. 

 

 


