
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE                         

NA MIESIĄC MARZEC 2022 r.  DLA GRUPY 

MOTYLKI 

 
  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. 

 

 

 

 
 
 

 

 
                                                                                           Opracowała: mgr Alicja Kazimierska  
                                                                                                                                                                                     



                                                 WIERSZYK MIESIĄCA : 

                                        Dość mam sanek, 
                                          nart i śniegu. 
                                   Chcę już w piłkę grać! 
                                   Po zielonej trawie biegać, 
                                       w berka sobie grać! 
                                   Dość mam chlapy i roztopów, 
                                      szarych smutnych dni. 
                               Przybądź wiosno jak najprędzej, 
                                     rozchmurz niebo mi. 
                               Przynieś kwiaty, promień słonka, 
                                     zieleń liści, ptaków śpiew. 
                           Niech zadźwięczy pieśń skowronka 
                                         Przybądź proszę cię! 

 

 

                                           PIOSENKA MIESIĄCA 

                        MAŁA WIOSNA 

                     
1.Tam daleko gdzie wysoka sosna, 
   maszeruje drogą mała Wiosna, 

                     Ma spódniczkę mini sznurowane butki, 
   i jeden warkoczyk krótki. 

Ref.: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło 

         lecą i świergocą głośno i wesoło 

         Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 
                  gdy do góry wznosi zielenieje świat. 
2.Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę, 
   na ramieniu, mała torebeczkę. 

                     Chętnie żuje gumę i robi balony, 
   A z nich każdy jest zielony. 
         Ref.: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło 

         lecą i świergocą głośno i wesoło 

         Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 
                  gdy do góry wznosi zielenieje świat. 

 


