GRUPA X „PUCHATKI”
Zadania realizowane w
MARCU
Temat kompleksowy: Zwierzęta z dżungli i sawanny.
Termin realizacji: 01-05.03.2021r.
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Cele:
● Poznawanie, w sposób pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref
klimatycznych (zwierzęta egzotyczne).
● Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
● Rozbudzenie zainteresowań zwierzętami egzotycznymi.
● Doskonalenie umiejętności stosowania poprawnych form gramatycznych podczas
opisywania wyglądu zwierząt egzotycznych.
● Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez dobieranie obrazków, których nazwy się
rymują.
● Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni, przy
użyciu pojęć: z prawej strony, z lewej strony, na, pod, nad, w.
● Wymyślanie piosenek, rymowanek.
● Uczestniczenie w zabawach z elementem pantomimy.
● Rozwiązywanie zagadek, rebusów.
● Układanie zagadek.
● Porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
● Wskazywanie pełnych godzin na zegarze.
● Odkrywanie litery Z: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i
modeli słów:zebra, Zenek. Cele: rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i
syntezy słuchowej; poznawanie małych liter i wielkich liter.

1. W Afryce spotkamy m. in. największego obecnie żyjącego na ziemi ssaka
lądowego – słonia afrykańskiego. Żyjące w stadach słonie zamieszkują
afrykańską sawannę, północną Botswanę, północną część Afryki oraz lasy i
stepy ciągnące się od południowej części pustyni Sahary po Namibię. Na ogół
żyjący około 70 lat słoń żyje w stadzie. Osobne stada stanowią samice i młode
słonie, a osobną stada dorosłych słoni. Stada żyją w pobliżu zbiorników
wodnych, zapotrzebowanie bowiem na wodę do picia u słonia sięga 190 litrów
dziennie, a do tego zwierzęta te uwielbiają się kąpać wieczorami. Obsypując
po kąpieli wilgotną skórę piaskiem tworzą warstwę chroniącą je przed
dokuczliwymi ukąszeniami owadów.
2.Charakterystycznym zwierzęciem zamieszkującym kontynent afrykański
jest zebra – ssak z rodziny koniowatych, o oryginalnym umaszczeniu: czarne
pasy znajdują się na białej lub żółtawej sierści. Zebry żyją w stadach na
trawiastych terenach afrykańskich, na południe od Sahary. Charakteryzują
się doskonałym wzrokiem, który w nocy chroni je przed polującymi na nie
drapieżnikami.
3. Na kontynencie afrykańskim ma swój dom także najwyższe żyjące obecnie
na ziemi zwierzę – żyrafa, zamieszkująca afrykańskie sawanny na południe od
Sahary. Ich charakterystyczne umaszczenie w cętki jest kamuflażem. W ten
sposób zwierzęta te bronią się przed napaścią drapieżników wtapiając się w
rozproszone światło sawanny. Potrafią bardzo szybko biegać, osiągając
prędkość nawet 55 kilometrów na godzinę, a ich największymi wrogami są lwy.
Polują one na nie na przykład przy wodopoju, atakując kiedy żyrafa schyla
głowę, aby się napić.
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Temat kompleksowy: Zwierzęta naszych pól i lasów.
Termin realizacji: 08-12.03.2021r.
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Cele:
● poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
(przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)
● obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki,
filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam
żyjące
● poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
● wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
● ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania
fałszywe)
● tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin,
zwierząt.
● uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z
wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów
● klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo
według innych cech.
● Odkrywanie litery u: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Układanie schematów i modeli słów: ule, Ula.

Piosenka Zające, sł. i muz. Jolanta Kucharczyk
I. W wielkim lesie na polanie – hop, hop, myk, myk,
myk,
zając Szarak ma mieszkanie – hop, hop, myku, myk.
II. Szara pani zającowa – hop, hop, myk, myk, myk,
pod łopianem dziatki chowa – hop, hop, myku, myk.
III. Ten zajączek, Szaruś mały – hop, hop, myk, myk, myk,
wcale nie chce słuchać mamy – hop, hop, myku, myk.
IV. Właśnie schował się za wrzosem – hop, hop, myk, myk,
myk,
tylko mu wystaje nosek – hop, hop, myku, myk.
V. Mała śliczna Szaronóżka – hop, hop, myk, myk, myk,
ciągle tańczy na paluszkach – hop, hop, myku, myk.
VI. A najmniejszy, Długouszek – hop, hop, myk, myk, myk,
płacze, bo go boli brzuszek – hop, hop, myku, myk.
VII. Biega szaraczkowa mama – hop, hop, myk, myk, myk,
tata ciągle jej pomaga – hop, hop, myku, myk.
VIII. Bo rodzice zajączkowie – hop, hop, myk, myk, myk,
troszczą się o dzieci swoje – hop, hop, myku, myk.
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Temat kompleksowy: Marcowa pogoda.
Termin realizacji: 15-19.03.2021r.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/PdjM0-A0sUfKPHCg561oPWBGZ2wfHN1Nf1mHFX-aPJQaqsZhutRGXM_TQTeW2UMqqZYvKCelNEsh1_nzeC0UkQeopOZ19QdhFUnSelEDaddZi5o8hQonwYGbzI8xA0

Cele:
● Obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie)

●
●
●
●
●
●

●

– coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu,
pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze
ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie
się pąków na drzewach i krzewach.
Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie
składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie
przyrządów służących do pomiaru składników pogody
Poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie
Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat,
trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
Rozpoznawanie i nazywanie figur przestrzennych: kula, sześcian; podawanie
ich podstawowych cech
Zainteresowanie dzieci różnymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi
w przyrodzie na wiosnę, poszerzenie wiadomości przyrodniczych, związanych
z różnorodnością pogody występującą w miesiącu marcu
Odkrywanie litery c: małej i wielkiej,drukowanej i pisanej. Układanie
schematów i modeli słów: cebula, Celina: rozwijanie umiejętności
dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów o prostej budowie fonetycznej;
rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
Realizacja projektu: Woda- budowanie wiedzy o wodzie- właściwościach
fizycznych, roli w życiu człowieka

Wiersz Marii Terlikowskiej Kolorowe koła
Spójrzcie uważnie dookoła,
wszędzie są kule i koła.
Kół co niemiara, kul co niemiara.
Jest koło! Tarcza zegara.
Wesoło koła turkocą
pod starodawną karocą.
Na drogach świecą się jasno,
błysną i gasną, błysną i gasną.
A tutaj koło przy kole:
wagon, semafor – to kolej.
A kiedy kół jest tak dużo,
po prostu pachnie podróżą.
Kulę każdy nadmucha –
od babci do malucha.
Zrobimy z mydła pianę
i będą bańki mydlane.
Ojej, przepraszam, omyłka.

To już nie bańka – to piłka.
Tu mamy kulę armatnią,
niemodną wprawdzie ostatnio.
Sypią się kule, kuleczki,
wiśnie, a może porzeczki.
Nitka, na nitce kulki.
Czyje korale? – Urszulki.
Balon
to kula z gondolą.
Lećmy!
Państwo pozwolą.
W balonie było przyjemnie,
lecz pora wracać na Ziemię.
Noc właśnie Ziemię otula.
A Ziemia – to co?
Też kula. (…)
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Temat kompleksowy: Wiosenne przebudzenia.
Termin realizacji: 22-26.03.2021r.
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Cele:
● obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną
(przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie
śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy),
powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie
wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach
● poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło,
temperatura, wilgotność)
● obserwowanie, w sposób pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na
działkach i w polu
● wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach
ruchowych
● dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub
innych zbiorów zastępczych
● dostrzeganie symetrii w otoczeniu
● Odkrywanie litery ł: małej i wielkiej,drukowanej i pisanej. Układanie
schematów i modeli słów: łodyga, Łatka. Cele: rozwijanie umiejętności
dokonywania analizy i syntezy słów; rozpoznawanie i nazywanie
poznanych liter.

Piosenka Wiosenne buziaki,sł. i muz. Krystyna Gowik, Aleksandra
Żurawska, muz.Krystyna Gowik.
I. Już rozgościła się wiosna,
słońce i kwiaty przyniosła.
Huśta się lekko na tęczy,
motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.
Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny
deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć
przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.

A całe miasto całusy śle,
bez wiosny było tu źle.
II. Słońce rozdaje promyki,
gonią się w lesie strumyki.
Mrówki zaczęły porządki,
a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.
Ref.: Hop, hop…
III. Kwiaty swe płatki umyły
i świeże stroje włożyły.
Budzą się wszystkie zwierzaki.
Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki.
Ref.: Hop, hop…
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Opracowała:
Monika Belka

