
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

REALIZOWANE  

W GRUPIE I 

 „Puchatki” 

 
TEMATY KOMPLEKSOWE: 

 

• “Zwierzęta dżungli i sawanny”  

06-10.03.2023r. 

• “Zwierzęta naszych pól i lasów”  

13.03-17.03.2023r. 

• “Marcowa pogoda”  

20.03-24.03.2023r. 

• „Wiosenne przebudzenie” 

27.03-31.03.2023r. 
 

 

 

       



         TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 
„Zwierzęta dżungli i sawanny” 

 
Termin realizacji: 06-10.03.2023 r. 

 
Zadania: 

 
• Będziemy podróżować do odległej Afryki, przypomnimy sobie 

nazwy innych kontynentów i utrwalimy informacje na temat 

zwierząt zamieszkujących różne krańce świata. 

• Stworzymy papierowe sylwety zwierząt, wykonamy makietę 

przedstawiającą „Przedszkolne Safari”. 

• „Egzotyczne smaki” poznamy nazwy i wygląd najróżniejszych 

owoców egzotycznych, poznamy właściwości bananów i daktyli, 

poznamy również ich walory smakowe. 

• „Matematyczne zoo” – podczas zajęć matematycznych będziemy 

rozwijać spostrzegawczość wzrokową, oraz rozwijać 

umiejętności przeliczania. 

• Poznamy nowa piosenkę „Dżungla”, będziemy tańczyć, 

improwizować oraz tworzyć akompaniament instrumentów 

perkusyjnych. 

• Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym jak i spacerów 

będziemy wypatrywać pierwszych oznak wiosny. 

• Podczas zabaw z językiem angielskim poznamy nowe słownictwo- 

nazwy zwierząt wykorzystując do tego piosenkę „Monkey 

Dance”. 

 

 

 

 
• Baby Shower Kartka - Kartka (canva.com) 

 

https://www.canva.com/design/DAFb-7L2XV8/H__ty8GHPYnfYr64TDFwag/edit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Word - Dokument3 (przedszkole-gorki.pl) 

 

 

 

 

  

https://www.przedszkole-gorki.pl/wp-content/uploads/2020/11/Dzungla-piosenka.pdf


       TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 
„Zwierzęta naszych pól i lasów”  

 
Termin realizacji:13-17.03.2023 r. 

Zadania: 
• W tym tygodniu będziemy rozmawiać na temat zwierząt 

mieszkających na wsi. Przedszkolaki potrafią już rozpoznać 

niemal wszystkie zwierzęta hodowlane, nie mają też 

problemu z identyfikacją i podawaniem nazw ich młodych.  

• Przez kolejne dni dzieci będą pogłębiać wiedzę na temat 

świń, krów, owiec, baranów i kur.  

• Dzieci dowiedzą się, co oznaczają liczby na jajkach, poznają 

także budowę jajka. 

• Przedszkolaki dowiedzą się z czego składa się skorupka, 

zobaczymy co dzieje się ze skorupką jajka, gdy zamoczy się 

ją w occie, który wyciąga wapń.  

• Przedszkolaki dowiedzą się także, skąd się bierze wełna. 

Potrafią odróżnić owcę od barana. Podczas zabawy w 

zaganianie owiec do zagrody poćwiczymy motorykę małą –  

będziemy przenosić kulki z waty za pomocą pęsety i 

klamerek do bielizny. 

• Dzieci nauczą się rozróżniać produkty mleczne i bezmleczne, 

będą próbowały różnych rodzajów mleka. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

„Czarodziejskie podwórko” 
Sł. Dorota Gellner, muz Andrzej Skorupka 

 

Za skrzypiącą złotą furtką 

czarodziejskie jest podwórko! 

Biega po nim stado kur 

z wachlarzami z kurzych piór. 

 

Ref.: A po stawie gąska płynie, 

gąska w białej krynolinie, 

za nią orszak kaczych dam, 

biały kaczor też jest tam! 

 

Po podwórku jak księżniczki 

spacerują dwie indyczki. 

Spacerują w sukniach z piór, 

każda w sukni w inny wzór. 

 

Ref.: A po stawie gąska płynie... 

 

Kto zasiada tu na tronie? 

Kogut z tęczą na ogonie. 

Czasem dziobem dziobie tron, 

tak po prostu, jak to o 

 

 

 

 

 



                                                        „Przyjście wiosny” 

Jan Brzechwa 
Naplotkowała sosna 

Że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: 

-Przyjedzie pewno furą… 

Jeż się najeżył srodze: 

-Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: - Ja nie wierzę, 

Przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym, 

Przyleci samolotem. 

-Skąd znowu –rzekła sroka- 

Ja z niej nie spuszczam oka 

I w zeszłym roku w maju 

Widziałam ją w tramwaju. 

-nieprawda! Wiosna zwykle 

Przyjeżdża motocyklem. 

-A ja wam dowiodę, 

Że właśnie samochodem. 

-Nieprawda, bo w karecie! 

W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

Że płynie właśnie łódką! 

 

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiatki za nią spieszą, 

Już trawy przed nią rosną 

I szumią –Witaj wiosno. 
https://www.goodfon.ru/wallpaper/tsvety-irisy-tiulpany-vesna.html 

 

 

 

https://www.goodfon.ru/wallpaper/tsvety-irisy-tiulpany-vesna.html


TEMAT KOMPLEKSOWY:  

 
„Marcowa pogoda” 

 
Termin realizacji: 20-24.03.2023r. 
 

Zadania: 

•  W tym tygodniu Przedszkolaki podejmą 

próby zrozumienia metaforycznych mądrości ludowych – 

przysłów związanych z marcem, wiosną i wodą. Pomoże im w 

tym książka „Z przysłowiami za pan brat” Renaty Piątkowskiej, 

w której dzięki krótkim, zabawnym opowiadaniom autorka 

przedstawiła sens różnych przysłów. 

• Spróbujemy opisać marcową pogodę przypomnimy sobie nazwy 

opadów atmosferycznych. 

• Dzieci wezmą aktywny udział w zabawach badawczych z wodą, 

będą stawiały hipotezy i je weryfikowały. Doświadczenia 

dotyczyły rozpuszczalności w wodzie różnych substancji 

znanych dzieciom. 

• Nie zabraknie także ćwiczeń doskonalących umiejętności 

matematyczne, takich jak kodowanie, czytanie instrukcji, 

rozpoznawanie liczb, porównywanie.  

• Omówimy region Polski w którym mieszkamy, porozmawiamy 

także o Warszawie.  
 

BIBLIOTEKA NA SZWEDEROWIE: W marcu jak w garncu (wimbp-bibliotekanaszwederowie.blogspot.com) 
 

 

 

 

 

 

 

http://wimbp-bibliotekanaszwederowie.blogspot.com/2018/03/w-marcu-jak-w-garncu.html


„KAŁUŻOWY DESZCZ” 
Muz: A. Skorupka, sł.: A. Warecka 

 

Biegać po kałużach to przyjemność duża,  

chlapać się wesoło każde dziecko chce.  

Biegać po kałużach i po deszczach, burzach, 

 pryskać wszystkim wkoło to zabawa jest.  

Kto w kaloszach chodzi i jak kaczka brodzi, 

 wody się nie boi, dobrze bawi się.  

Gdy będziemy duzi, wtedy do kałuży 

 nie będziemy wchodzić – każdy o tym wie.   

Wyjdę sobie na podwórze, takie fajne są kałuże,  

 kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz.  

 Dziś na spacer pójdę z tatą i w kałuży się pochlapię, 

  kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz.  

 

 

 

Kiedy zła pogoda, to niewielka szkoda, 

bo w kałuży woda do zabawy jest; 

a jak deszcz na dworze, mogę w każdej porze, 

gdy kalosze włożę, dobrze bawić się. 

Biegać po kałużach to przyjemność duża, 

dzisiaj z nami mama będzie biegać też. 

Mamo włóż kalosze, a jak cię poproszę, 

pobiegniemy razem, kiedy pada deszcz. 
 

 

http://efkaikoty.blogspot.com/2011/07/w-deszczu.html 

https://pixabay.com/pl/chmura-pogoda-deszcz-opady-deszczu-37011/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-t7ssoTrjhDg/ThYLDVhja1I/AAAAAAAADug/YjeP72jDUqU/s1600/img8811.jpg
http://efkaikoty.blogspot.com/2011/07/w-deszczu.html


TEMAT 

KOMPLEKSOWY: 
„Wiosenne przebudzenie” 

 

Termin realizacji: 23.03-27.03.2020r. 
 

Zadania: 

• Będziemy rozmawiać o wiosennych porządkach w 

ogrodzie. Obserwując przyrodę, przypomnimy sobie, 

jakie zmiany zachodzą na wiosnę – przylatują ptaki, 

rosną wiosenne kwiaty, trawa, małe liście i pączki na 

gałęziach, świeci słońce, niebo jest błękitne.  

• Będziemy mówić o tym, jak zadbać o ogród i kwiaty po 

zimie – trzeba poodkrywać rośliny, które były 

zabezpieczone przed mrozem i zgrabić liście pozostałe 

po jesieni. Przedszkolaki będą zachęcane, by również po 

skończonej zabawie i nauce utrzymywać porządek.  

• Dzieci poznają pierwsze wiosenne kwiaty i będą uczyły 

się czytania globalnego nazw niektórych z nich (tulipan, 

krokus, przebiśnieg, zawilec).  

• Posłuchamy wiosennych wierszy: Przebiśnieg Haliny 

Szayerowej i Przyjście wiosny Jana Brzechwy. Żeby 

obserwować wzrost roślin i uczyć się je pielęgnować, 

założymy uprawę fasoli i zasiejemy kwiatki w 

doniczkach. 

• Przywitamy wiosnę w naszym przedszkolu! Będziemy 

śpiewać piosenki: Jestem wiosna (sł. i muz. Halina 

Sokołowska), Ptak Nijaki i Gdzie się schowała zima, 

poznamy wiersze: Krokusy Danuty Gellnerowej i Topienie 

Marzanny Józefa Ratajczaka. 

.  



 
Najpopularniejsze Wiosenne Kwiaty - 12 Roślin Kwitnących Wiosną (treehouse.co) 

 

Jestem wiosna 
(sł. i muz. Halina Sokołowska) 

Idę, idę, idę prosto do was.  

Idę, idę, idę słońce niosę wam. 

Wszystkie śniegi stopię,  

Zazielenię wszystkie lasy, 

Fiołki oraz bratki, 

Patrzcie dla was mam. 

Wiosna, wiosna, jestem wiosna, 

Patrzcie jaką piękną suknię mam 

Wiosna, wiosna, jestem wiosna 

Najpiękniejsza z wszystkich dam 

 

Wszędzie zieleń, czerwień, złoto, błękit 

Oczy kwiatów w słońce patrzą już 

Cieszcie się wraz ze mną 

Podziwiajcie mą pogodę 

Chodźcie do mnie wszyscy, 

Zaśpiewajcie znów. 
 

 

 

 

„It’s spring” 
muz. Kamila Wichrowska, 

sł. Olga Wysłowska 

 It’s spring, it’s spring, it’s warm outside. 

 Let’s go to the park and play on a slide. (×2)  

 

 

 

 

 

Opracowała Marta Przybysz 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlxYjFjdXgAhVrwcQBHVrIA1MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fprzedszkolankowo.pl%2F2018%2F03%2F18%2Fpani-wiosna-szablony-kolorowanki-plansza%2F&psig=AOvVaw1qHG3lnE7yWsJzfYacD5dY&ust=1551122975571150
https://treehouse.co/pl/blog/najpopularniejsze-wiosenne-kwiaty-12-roslin-kwitnacych-wiosna.html

