Temat kompleksowy:

„W marcu jak w garncu”
Termin realizacji: 04.03.2019r.- 08.03.2019r.

„W marcu,

jak w garncu” - mówi przysłowie i my także
zastanowimy się nad znaczeniem tego przysłowia, dowiemy się
skąd pochodzi nazwa tego miesiąca, poznamy wiersze o marcu
i marcowe, wiosenne piosenki.

Czekając na wiosnę założymy własną hodowlę roślin,
zasadzimy fasolki i będziemy obserwowali, jak rosną, ani się
obejrzymy, a zawita do nas wyczekiwana WIOSNA!

„W MARCU” – wiersz I. Suchorzewskiej
Raz śnieg pada, a raz deszczyk.
Na jeziorze lód już trzeszczy.
Błękit nieba lśni w kałuży,
Bałwan w słońcu oczy mruży.

- Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.
- To nie dzwonek,
To skowronek.

„Sopel”
Wisi pod dachem płaczący sopel,
Łzy kapią z sopla po kilka kropel.
Dlaczego płacze? Bo mu za ciepło.
Zimowe słońce trochę przypiekło.

Temat kompleksowy:

„WITAJ WIOSNO”
termin realizacji: 11.03.2019r.- 22.03.2019r.

„Marzec” (autor nieznany)
W marcu, jak w garncu
Mówił mój brat:
To pada deszcz, to śnieg, to grad.
Możesz mi mówić i to, i owo
Ja bardzo lubię pogodę marcową.

♪ "Marcowa piosenka"
Leci marzec, wiosny szuka
znaleźć wiosnę - wielka sztuka.
Woda z dachu kap, kap, kap
złap wiosenkę marcu złap.
Woda z dachu kap, kap, kap,
Złap wiosenkę marcu złap

"Pierwiosnek" I. Salach
Jeszcze zimno jest na dworze
trawa jeszcze nie urosła
a ze śniegu się wychyla
kto to taki? To pierwiosnek.
Schyla się malutka Zosia,
by go zerwać do wazonu.
Na to mama "Nie, nie wolno!
Kwiatek ten jest pod ochroną

„WIOSENNE PODARKI” - wiersz B. Forma
Wczesnym rankiem po cichutku,
Wiosna przyszła pomalutku.
Ciepłe dzionki zamówiła,
Świeżą zieleń rozrzuciła.
Wiosno, wiosno, zostań z nami,
Pokryj wkoło świat kwiatami.
Zaproś słonko, by przybyło,
Jasno wszystkim zaświeciło.
Z pierwszych kwiatów zrób bukiecik,
Bardzo proszą wszystkie dzieci.

Temat kompleksowy: „Zwierzęta

na wiejskim

podwórku”
Termin realizacji: 25.03.2019r.-29.03.2019r.
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WIERSZ- "POKŁÓCIŁY SIĘ ZWIERZĘTA"
Edyta Matłosz - autor

Dnia pewnego na podwórku
pokłóciły się zwierzęta
o to kto ma dłuższą pamięć
i kto dłużej z nich pamięta.
Kura: Koo ko ko ko
Kaczka: Kwaa kwa kwa kwa
Baran: Beee
Świnka: Kwik
Kto z nas dłuższą pamięć ma?
Pies zaszczekał: Hau hau hau
Indyk zagulgotał: Guull
a kot, który ciągle spał
miaukną tylko cicho: miauu
Nic z tej kłótni nie wynikło
bo zwierzęta przez dzień cały,
o co była awantura,
wszystkie pozapominały...

Piosenka – „Dziwne rozmowy”
(sł. A. Aleksandrowicz, muz. W. Zaliński)

I. W chlewiku mieszka świnka
I trąca ryjkiem drzwi
Gdy niosę jej jedzenie
To ona „Kwi, kwi, kwi”
II. Na drzewie siedzi wrona
Od rana trochę zła
Gdy pytam „Jak się miewasz?”
To ona „Kra, kra, kra”
III. Opodal chodzi kaczka
Co krzywe nóżki ma
Ja mówię jej „Dzień dobry”
A ona „Kwa, kwa, kwa”
IV. Przed budą trzy szczeniaczki
Podnoszą straszny gwałt
Ja mówię „Cicho pieski!”
A one „hau, hau, hau”

Opracowała: Małgorzata Skolimowska

