TREŚCI PROGRAMOWE
REALIZOWANE
W GRUPIE XII „SŁONECZKA”
W MIESIĄCU MARCU
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 “W marcu jak w garncu”
04.03-08.03.2019r.
 “Porządki w ogrodzie”
11.03-15.03.2019r.
 “Witaj Wiosno!”
18.03-22.03.2019r.
 „Pięć zmysłów mam”
25.03-29.03.2019r.



https://pl.depositphotos.com/141392398/stock-illustration-nature-spring-background-with-red.html

TEMAT KOMPLEKSOWY:
„W marcu jak w garncu”

Termin realizacji: 04.03-08.03.2019r.
Zadania:
*W tym tygodniu będziemy rozmawiać o nadchodzącej wiośnie.
*Dzieci poznają piosenkę Gdzie się chowa zima? i dowiedzą się,
jakie zmiany zachodzą w przyrodzie podczas przedwiośnia
(ocieplenie, opady deszczu, większa aktywność zwierząt, budowanie
gniazd, budzenie się owadów, budzenie się zwierząt, które
przespały zimę, pojawienie się pierwszych wiosennych kwiatów).
*Będziemy obserwować zjawiska pogodowe.
*Dzieci będą się uczyły dopasowywać nazwy do odpowiednich symboli
i dowiedzą się, co to jest prognoza pogody.
*Będziemy tańczyć i śpiewać piosenkę Kałużowy deszcz. Podczas
pokazu mody przypomnimy sobie, do czego służą różne części
garderoby oraz na jaką pogodę są odpowiednie oraz będziemy uczyć
się odróżniać prawą stronę ciała od lewej.
*Zrobimy eksperyment, żeby sprawdzić, jak woda krąży w
przyrodzie, pobawimy się w zdmuchiwanie kropli deszczu, omijanie
kałuż i poznamy kropelki wody, które przemieniają się w gaz i
parują, a następnie skraplają się i spadają jako deszcz.
*Przedszkolaki będą tworzyć nowe słowa, wymyślać i rozwiązywać
zagadki o zwierzętach. Poznamy wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej
Lisek ze zbioru Wierszyki łamiące języki.
* Zabawy związane ze zwierzętami budzącymi się ze snu zimowego
będą miały na celu nie tylko przypomnienie, które z nich zasypiają
na zimę, ale również uświadamianie potrzeby odpoczynku.
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„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/

TEMAT KOMPLEKSOWY:
„Porządki w ogrodzie”

Termin realizacji: 11.03-15.03.2019r.
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.
* Dzieci poznają piosenkę Krasnoludki i groszek
(sł. Małgorzata Twardowska muz. Halina Sokołowska) i
zabawę paluszkową Ptaszki. Przypomnimy sobie nazwy różnych
ptaków zwłaszcza tych powracających po zimie z ciepłych
krajów.

„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 srokaJa 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

TEMAT KOMPLEKSOWY:
„Witaj wiosno”

 Termin realizacji: 18.03-22.03.2019r.
Zadania:
*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.
*Pobawimy się w Dudkowe zgadywanie (wierszyki – zagadki
Anny Sójki).
*Postaramy się poznać wiosnę różnymi zmysłami – poprzez
kolory, zapachy (zapach ciepłego wiatru, padającego
deszczu, kwitnących kwiatów, drzew, krzewów, świeżej
ziemi, świeżej trawy), dźwięki (gwizdy szpaków, kosów,
śpiew słowików, bociani klekot, rechotanie żab, szum
wiosennego deszczu) i smaki (świeże nowalijki: ogórki,
koperek, dymka, szczypior, szpinak, marchewka, sałata,
rzodkiewka).
*Przypomnimy sobie, jak wyglądają ptaki: bocian, kos,
kukułka, jaskółka, czapla, skowronek, spróbujemy
naśladować odgłosy oraz sposób poruszania się niektórych z
nich. Rozmawialiśmy o tym, jakie ptaki wracają do nas
wiosną.
*Na podstawie opowiadania Hanny Łochockiej Jak choruje
Elemelek, jak go leczą przyjaciele? poznamy w jaki sposób
można domowymi sposobami zapobiegać chorobom i jak je
leczyć.
https://pl.depositphotos.com/141392398/stock-illustration-nature-spring-background-with-red.html

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.

https://przedszkolankowo.pl/2018/03/18/pani-wiosna-szablony-kolorowanki-plansza/

TEMAT KOMPLEKSOWY:
„Pięć zmysłów mam”

 Termin realizacji: 25.03-29.03.2019r.
Zadania:

*Będziemy pracować metodą projektu, stworzymy
siatkę projektu, postawimy pytania i hipotezy
badawcze.
*Poznamy ludzkie zmysły będziemy czytać globalnie ich
nazwy.
*Odkryjemy skarby kryjące się w pięciu
„Matematycznych Ogrodach Willy’ego”.
*Odkryjemy jak poznawać świat poprzez zmysłyrozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą
zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku i słuchu;
*Wyjaśnimy rolę zmysłów w życiu człowieka,
porozmawiamy o właściwym stosunku do ludzi
niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są
pewne zmysły;
*Nauczymy się wiersza „Nasze zmysły” Agnieszki
Adamczyk.
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„Nasze zmysły”
Agnieszka Adamczyk
Pięć narządów zmysłu mamy,
zaraz wszystkie je poznamy:
Pierwszy narząd to jest ucho,
jak go zatkasz będzie głucho.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Słuch! Wiadoma sprawa!
Drugi narząd to jest oko,
widzisz wszystko w górę, dół, szeroko.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Wzrok! Wiadoma sprawa!
Trzeci narząd to jest nos, on wyczuje każdy sos.
Dzięki niemu zapachy czujemy.
Jaki to zmysł? Węch! Już dobrze wiemy!
Czwarty narząd do jedzenia,
buzia służy do mielenia i poznajesz smaki nowe:
słodkie, gorzkie, no i słone.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Smak i wiadoma sprawa!
Piąty narząd to kończyny,
dzięki nim różne rzeczy robimy.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Dotyk! I wiadoma sprawa!
Pięć już zmysłów dobrze znamy,
teraz je przypominamy: wzrok, słuch, zapach, dotyk, smak,
już to umie każdy przedszkolak.
https://joemonster.org/art/36446

opracowała M. Przybysz

