
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC 2022R 

DLA DZIECI 4-LETNICH Z GRUPY   ,, SMERFY" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy kompleksowe i  zadania dydaktyczno -wychowawcze 

Tydzień I – Zwierzęta z dżungli i sawanny - zapoznanie z wybranymi gatunkami 

egzotycznych zwierząt i ich środowiskiem życia. Skupienie uwagi na przedmiotach, treściach 

(krótkich)przekazywanych przez nauczyciela.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tydzień II -  Zwierzęta naszych pól i lasów  - utrwalenie wiadomości na temat życia 

zwierząt,  wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk. Obserwowanie 

okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć, poznawanie lupy, lornetki 

– sposobów wykorzystania ich podczas obserwacji. 

Tydzień III – Marcowa pogoda - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed 

zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i 

lodu,  zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji  przyrody. Założenie  w sali 

„zielonego ogródka”. 

Tydzień IV – Wiosenne przebudzenie -  zapoznanie z nazwami   pierwszych wiosennych 

kwiatów (przebiśniegi, krokusy), poznawanie zwiastunów wiosny, powroty ptaków,  

pojawianie się pąków na drzewach  i krzewach, topienie Marzanny. 

Tydzień V – Zawody - poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu 

przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy, 

gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej 

obserwacji), określanie roli wybranych zawodów w życiu społecznym. 



 

"Topienie Marzanny" J.Ratajczak 

 
Włożymy jej białą sukienkę, 

na głowę włożymy wianek, 

niech płynie sobie do morza, 

dziś lub jutro nad ranem. 

 

Dosyć już mamy zimy, 

niech miną mrozy srogie, 

rzeka ruszy spod lodu 

jak rozpalony ogień ! 

 

Do widzenia Marzanno, 

teraz na wiosnę pora, 

już kwiaty wschodzą na łąkach 

we wszystkich wiosennych kolorach.                    

 

"Jestem wiosna" Halina Sokołowska 

Idę, idę, idę prosto do was.                                           

Idę, idę, słońce niosę wam. 

Wszystkie śniegi stopię, 

Zazielenię wszystkie lasy, 

Fiołki oraz bratki, 

Patrzcie, dla was mam 

 

Ref. Wiosna, wiosna, jestem wiosna. 

Patrzcie, jaką piękną suknię mam. 

Wiosna, wiosna, jestem wiosna. 

Najpiękniejsza z wszystkich dam. X2 

 

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. 

 

Ref. Wiosna… x2 

 

 


