
Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  na miesiąc  

marzec dla dzieci 4 i 5 letnich z grupy „Słoneczka” 
 
 

Tematy kompleksowe i  zadania dydaktyczno –wychowawcze: 
 

Tydzień I
 
„Zwierzęta z dżungli i sawanny” – zapoznamy się z wybranymi kontynentami 

oraz zamieszkującymi je zwierzętami z wykorzystaniem mapy świata. Zdobędziemy 

wiadomości na temat ogrodu zoologicznego i zapoznamy się z wybranymi gatunkami 

zwierząt egzotycznych. Poznamy również znaczenia nowych słów: kontynent, sawanna, 

dżungla.  

Tydzień II  ,,
 
Zwierzęta naszych pól i lasów” – wzbogacimy swoją  wiedzę na temat życia 

pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka, wzbogacimy wiedzę na temat zwierząt żyjących 

w lesie i na polu. Utrwalimy nazwy środowisk przyrodniczych, w których żyją wybrane 

zwierzęta. Poznamy  ptaki charakterystyczne dla środowiska lasu i pola. 

Tydzień III „Marcowa pogoda” - poznamy znaczenie witamin dla zdrowia człowieka, 

nauczymy się rozpoznawać i nazywać różne produkty żywnościowe bogate w witaminy  

i minerały. Poznamy różne zjawiska atmosferyczne. Zapoznamy się z ludowym zwyczajem 

pożegnania zimy, utrwalimy nazwy pór roku oraz dostrzeżemy regularność w ich 

występowaniu. 

Tydzień IV „Wiosenne przebudzenie” - poznamy właściwości ziemi i piasku, wzbogacimy 

wiedzę na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji, obserwować będziemy 

zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną, wzbogacimy wiedzę na temat pierwszych 

kwiatów symbolizujących wiosnę.  

 

PIOSENKA  ,,IDZIE WIOSNA'' 
 
 

Szare wróble świergotają, 

że nadchodzi wiosna, 

bo widziały pięć jaskółek, 

jednego pierwiosnka. 

Szare wróble miały rację, 



nic się nie myliły, 

idzie wiosna, idzie wiosna, 

w obłokach motyli. 

Ref. Jak to dobrze i radośnie 

poczuć wiosny tchnienie 

i z podziwem patrzeć wkoło 

jak świat zielenieje. 

Świeża zieleń świat okrywa, 

złocą się kaczeńce, 

słońce świeci jaśniej, mocniej, 

kwiatów coraz więcej. 

Szare wróble świergotają, 

klekoczą bociany, 

wiosna przyszła, wiosna przyszła, 

już zostanie z nami. 

 

WIERSZ O WIOŚNIE 

 
Puk, puk, puk ...w okienko! 

- Wyjdźcie dzieci prędko. 

Idzie już wiosenka i słoneczko świeci. 

Z baziami gałązkę w ręku ma wierzbową. 

I za pasem wiązkę przylaszczek liliowych. 

  

Idzie piękna pani z jasnymi włosami. 

W zielonej sukience, wyszytej kwiatami. 

Idzie, uderza witką wierzbową z baziami. 

Pokrywa się wszystko młodymi listkami. 

Słońce złote świeci, idzie piękna pani. 

Puk, puk ... chodźcie dzieci na wiosny 

spotkanie.  


