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Leśne skrzaty
Tematy kompleksowe:
1. W marcu jak w garncu
2. „Zdrowe mleko- projekt
mleko”

Czas realizacji:
01.03.2022 – 04.03.2022 r.
07.03.2022 – 08.03.2022 r.

3. „Nadchodzi wiosna”

14.03.2022 – 18.03.2022 r.

4. „Wiosna tuż tuż”

21.03.2022 – 25.03.2022 r.

5. „Jestem ogrodnikiem”

28.03.2022 – 25.03.2022 r.

„W

marcu jak w garncu”
01.03.2022 – 04.03.2022 r.
Cele:
 Dostrzeganie charakterystycznej zmieniającej się pogody w marcu;
 Uświadomienie dzieciom konieczności zmian garderoby z zimowej na
wiosenną;
 Utrwalenie słownictwa w języku angielskim z zakresu liczebników;
 Kształtowanie orientacji przestrzennej prawo- lewo;
 Zapoznanie z zawodem kucharza;
 Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w szatni, w toalecie i na
stołówce;
 Wzmacnianie sprawności dużej i małej motoryki;
 Wspieranie dzieci w kształtowaniu zachowań tolerancji i zgody wśród
rówieśników.
„W marcu jak w garncu”
Joanny Kulmowej
W marcu gotuje się wiosna w garncu.
Miesza się, bulgocze, burzy.
Słońcem wzbiera w każdej przydrożnej kałuży.
To zastyga przymrozkiem niewielkim,
to zielonych pąków wypuszcza bąbelki,
to znów śniegiem jak kożuchem się zetnie,
to się wiatrem zakotłuje po ogrodach, aż się nam uwarzy marcowa pogoda.
I przeleje się, wykipi mokrym kwietniem.

„Zdrowe mleko- projekt mleko”
07.03.2022 – 08.03.2022 r.
Cele:
 Budowanie wspólnoty podczas zabaw tematycznych;
 Rozpoznawanie i nazywanie produktów mlecznych;
 Kształtowanie umiejętności wypowiada się;
 Przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
 Doskonalenie umiejętności odróżniania dźwięków przyjemnych od
nieprzyjemnych;
 Rozbudzanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną;
 Sytuacje społeczne i ja- „Kłótnia”
Śpiewające brzdące
„Krówka Mu”
1. Na polanie krówka stoi,
Pan gospodarz krówkę doi,
Białe mleko z krówki płynie,
Krówka ma wesołą minę.
Muuu…
2. No, a z mleka jest maślanka,
Masło, serek i śmietanka,
No i można oprócz tego,
Wypić także samo mleko.
Muuu…
3. Chociaż krówka ma dwa rogi
I łaciate oba boki,
To szanować krówkę trzeba,
Bo nam daje dużo mleka.
Muuu…
4. My dla krówki też coś mamy ,
Mlecznych zębów uśmiech cały,
Szklanki z mlekiem szykujemy,
Za jej zdrowie wypijemy.
Muuu…

„Nadchodzi wiosna”
14.03.2022 – 18.03.2022 r.
Cele:
 Dostrzeganie zmian w przyrodzie;
 Poznawanie i nazywanie symboli pogodowych;
 Zainteresowanie dzieci symbolami pogodowymi występującymi wiosną;
 Kształtowanie umiejętności określania liczby w zbiorze;
 Wzbogacanie wiedzy na temat ptaków- Bocian;
 Kształtowanie umiejętności naśladowania ruchem i głosem odgłosów świata
przyrody;
 Poszerzanie wiedzy na temat sadzenia roślin;
 Poznani czynników potrzebnych do rozwoju rośliny.

Muzolak
Agnieszka Kopacz
„Kap! Kap! Z nieba leci woda”

Kap! Kap! Z nieba leci woda Kap! Kap! Weź parasol, weź.
Kap! Kap! Jesienna pogoda. Ciesz się, ciesz!
Pierwsza kropelka, druga kropelka, trzecia kropelka.
Chyba idzie deszcz!
Kap! Kap! Na nogach kalosze. Kap! Kap! W wodzie cały świat.
Kap! Kap! Do kałuży wskoczę: Chlap! Chlap! Chlap!
Pierwsza kropelka, druga kropelka, trzecia kropelka.
Chyba idzie deszcz!

„Wiosna tuż tuż”
21.03.2022 – 25.03.2022 r.
Cele:
 Sytuacje społeczne i ja- „Przegrywanie”;
 Stwarzanie sytuacji aktywizującej mowę i myślenie;
 Stwarzanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą;
 Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole;
 Kształtowanie rozumienia ze słuchu;
 Kształtowanie pojęcia wysoko- nisko, góra-dół;
„A ja patrzę, a ja słucham”
Radiowe Nutki
Kiedy pada deszcz za oknem
Co jest suche a co mokre
Mokre klony i topole
Sucho jest pod parasolem
A ja patrzę na to wszystko
Co daleko jest i blisko
A ja patrzę a ja słucham
Co mi nuci deszcz do ucha

W dole rzeka w górze słońce
Co jest zimne co gorące
Słońce ciepłe ma serduszko
Zimne fale w rzece pluszczą
A ja patrzę na to wszystko
Co daleko jest i blisko...

„Leśny świat”
28.03.2022 – 25.03.2022 r.
Cele:
 Zachęcanie dzieci do spacerów i korzystania ze świeżego powietrza;
 Poznanie roli drzew w przyrodzie;
 Nabywanie empatii w stosunku do zwierząt;
 Rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji;
 Nabywanie poczucia wspólnoty zaświatem przyrody;
 Poznawanie cyklu rozwojowego motyla.
„Tajemnicze echo”
Monika Kluza
Tajemnicze echo, czy ty mieszkasz w lesie
jaki sekret skrywasz, że głos nasz się niesie
Ile lat już mieszkasz na tym prastarym świecie
Czy kołyszesz do snu, wszystkie leśne dzieci
Hej, ho , hej, ho, hej, ho
Opracowała
Julia Bortel

