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                                                   Marzec 2020 

 
Temat kompleksowy: "W marcu jak w garncu" 

                                                02-06.III.2020 

 

 
• zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi 

występującymi w okresie przedwiośnia; 

• poznanie i rozumienie przysłowia „W marcu jak w garncu”; 

• rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury 

otoczenia; 

• uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, 

odpowiedzialności za nie; 

• poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą; 

• rozumienie wyrażenia kalendarz pogody; rozumienie znaczenia 

symboli graficznych 

 

 
 

Wiersz „Marzec” 

(J. Kulmowa) 

Marzec ma ogromny garniec. 

Mieszka w nim przez całe noce, 

wieje w garncu nieustannie, 

syczy coś i bulgocze. 

-Powiedz, Marcu,                                          

       
 https://www.pinterest.fr/pin/614811786604751468/ 

co masz w garncu? 

-Mam składniki różnorodne: 



wiatry ciepłe, wiatry chłodne, 

chmury, słońce, śnieg i wodę - 

z nich przyrządzam wam pogodę. 

 

 

 

  
 

 

 

 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                        

Piosenka ”Wstawaj! To już wiosna” 

(sł. J. Cygan, muz. M. Jeżowska) 

Wiosna się budzi, zima zasypia, 

Bo w domu czterech pór roku 

Jedno jest łóżko, jedna poduszka 

I jeden kubek do soku. 

 Gdy wiosna rześka zerwie się z łóżka 

 i słońce wplecie we włosy, 

 Zima swą głowę wtuli w poduszkę 

 I zamknie zmęczone oczy. 

Wiosna, hejże ho! 

Zielonym skrzydłem da ci w nos. 

Wiosna, hejże ho! 

Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś? 

 Obudzi kotki na gałązkach, 

 Krokusy na tatrzańskich łąkach. 

 Sasanka mała gdzieś spod Krosna 

 Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, to 

już … 

Wiosna, hejże ho! 

Wstawaj, wstawaj, to już wiosna! 

Wiosna, hejże ho! 

Wstawaj, wstawaj, to już wiosna!                 https://pl.dreamstime.com/ilustracji-wiosna-rysunek-image44759992 

 

 

 

 

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-wiosna-rysunek-image44759992
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Temat kompleksowy: "Porządki w ogrodzie" 

                                              09-13.III.2020 

 

 
• obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie 

nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu; 

• zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – 

przebiśniegu; 

• poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; 

• poznanie różnych roślin cebulkowych; 

• zakładanie zielonego ogródka w kąciku przyrodniczym w sali; 

prowadzenie dziennika obserwacji; 

• poznanie etapów sadzenia cebuli; dostrzeganie różnicy między 

sianiem, a sadzeniem 
 

Zabawa muzyczno - ruchowa „Burak i 

cebulka” 

(sł. popularne, muzyka M. Mielnicka - Sypko) 

Cebulka, cebulka, 

okrągła jak kulka 

buraczka złapała, 

potańcować chciała. 

 Buraczek, buraczek 

 miał czerwony fraczek. 

 Z cebulką tańcował, 

 nóżek nie żałował.                                     https://pl.depositphotos.com/vector-images/cebula.html 
         



Wiersz "Kwiatki - bratki" 

(D. Gellner) 

Jestem sobie ogrodniczka, 

mama nasionek pół koszyczka, 

jedne gładkie, drugie w łatki, 

a z tych nasion będą kwiatki(...) 

 

Mam konewkę z dużym uchem, 

co podlewa grządki suche. 

Mam łopatkę 

oraz grabki, 

bo ja dbam o moje kwiatki.     https://kolorydladzieci.blogspot.com/2019/03/najbardziej-poszukiwany-ogrodniczka.html 
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Temat kompleksowy: "Witaj wiosno!" 

                                         16-20.III.2020 

 

 
• dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i 

podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny; 

• zabawy sensoryczne; poszerzanie słownika o określenia: miękkie, 

miłe, puszyste; 

• rozumienie wieloznaczności słów: kotki, pączki; 

• rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, 

jaskółki;rozpoznawanie ptaków po ich głosie; 

• doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej; 

• zapoznanie z wyglądem pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, 

tulipanów, hiacyntów, żonkili; 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o 

bezpieczeństwo 

 

 

Wiersz "Portret Wiosny" 

(D. Gellner) 

Oto Wiosna na obrazku. 

Grzeje uszy 

w słońca blasku. 

Kwiat je zakwitł 

na sukience 

i na nosie 



i na ręce. 

Szpak jej w bucie 

gniazdo uwił, 

choć o gnieździe 

nic nie mówił. 

A na palcu 

siadł skowronek 

i wygląda jak skowronek. 
         http://studiomalarskie.pl/realizacja/pani-wiosna

  

 

 

 

 

Piosenka "Tam daleko..." 

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 go w górę wznosi, 

 zielenieje świat. 

Nosi Wiosna 

dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę. 

Chętnie żuje gumę 

i robi balony, 

a z nich każdy 

jest czerwony. 

Ref.: Maszeruje Wiosna...     https://newsrm.tv/komunikat-pr/wiosna-zrobi-wszystkiego-poprawic-humor-dodac-energii/ 
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Temat kompleksowy: "Zwierzęta na wiejskim podwórku" 

                                       23-27.III.2020 

 

 
• rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek; 

• rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka; 

• aktywne uczestniczenie w zabawach, ośmielanie dzieci do 

wypowiadania się przed grupą; 

• kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt 

hodowlanych i ich domów; 

• rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze; 

• porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w 

pary. 

 

 
 

Wiersz "W gospodarstwie" 

(T. Massalska) 

Pieje kogut już od świtu: 

- Kukuryku! Kukuryku! 

Kura do kurczaków żwawo 

gdacze: - W lewo! 

Gdacze: - W prawo! 

Kaczka kwacze: Kwa! Kwa! Kwa! 

Trzy kaczątka dziobem pcha.      http://www.pm4zamosc.pl/praca-w-domu/wtorek-14-04-2020-r-temat-dnia-wiejskie-podworko/ 

Krowa muczy: Mu! Mu! Mu! 

Aż po prostu brak jej tchu. 



Koń opędza się od much. 

I rży głośno: - Jestem zuch! 

Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum! 

Co za hałas! Co za szum! 

Kot cichutko miauczy: - Miau! 

A pies szczeka: Hau! Hau! Hau! 

 

 

            

 

 

 

                                                               

Zabawa ruchowa przy piosence „Trzy kurki” 

(sł. K. H. Rostworowski, melodia francuska) 

Wyszły w pole kurki trzy  (dzieci maszerują trójkami po sali) 

i gęsiego sobie szły.   (dzieci idą jedno za drugim) 

Pierwsza z przodu,    

w środku druga, 

trzecia z tyłu oczkiem mruga. 

I tak sznurkiem kurki trzy, 

raz - dwa, raz – dwa, w pole szły. (zatrzymują się i tupią nogami)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70 

 

 

 

 

 

 


