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                                                Marzec 2022 

 
Temat kompleksowy: "Mali odkrywcy" 

                                       28.II - 04.III.2022 

 

Planowane działania: 

• operowanie pojęciami kosmos, planety, gwiazdy, Słońce, astronom, 

luneta, teleskop; 

• rozwijanie pamięci słuchowej; 

• kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

zgodnie z instrukcją; 

• rozwijanie sprawności grafomotorycznej; 

• rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia; 

• rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności 

liczenia; 

• rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie 

poczucia rytmu; 

• doskonalenie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnego 

współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw; 

• uwrażliwianie na sztukę w trakcie wykonywania zadań plastycznych. 

 

 

 



 

 
Wiersz W. Chotomskiej, pt.”Dzieci pana Astronoma” 

Przy ulicy Astronomów, 

w jednym z bardzo wielu domów, 

mieszkał sobie razem z żoną 

roztargniony pan Astronom. 

W domu nie widziało go się, 

bo wciąż błądził po Kosmosie, 

przez ogromne teleskopy, 

których zresztą miał na kopy, 

przez soczewki i lunety 

badał gwiazdy i planety. 

Kiedyś, kiedy przez teleskop 

patrzył właśnie w dal niebieską, 

kiedy w nos mu Księżyc świecił, 

głos usłyszał: - Mamy dzieci! 

Urodziła nam się naraz 

bardzo miłych bliźniąt para! 

Syn i córka – on i ona! 

Jakie nadać im imiona? 

Drogi mężu, pomyśl krzynę, 

jak się ma nazywać synek? 

- Teleskopek, droga żono - 

- rzekł natychmiast pan 

Astronom. 

- A córeczka? - Teleskopka! 

Teleskopki, no i kropka! 
                                                                                                https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wydawnictwoliteratura.pl 

 

 

 

 

 

 Piosenka, pt."Mali wynalazcy" 
(muz. K. Mroziński, sł. M. Przewoźniak) 

Czy dorośli już nam wszystko wymyslili? 

Wynaleźli, opisali i odkryli? 

Leki, drony i smartfony i żarówki... 

Poczekajcie! Nadciągają mądre główki! 

Bo my... Bo my... (2x) 

Ref.: Wymyślimy coś takiego, 



 coś dobrego i fajnego. 

 Coś takiego, że dorośli 

 będą, będą nam zazdrościć! 
                                                                                                                                                              
https://www.superkid.pl/nauka-technika-wynalazki 

Opracowała: Edyta Dróżdż 
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                                                Marzec  2022 

 
Temat kompleksowy: "Tajemnice świata" 

                                           07-11.III.2022 

 

Planowane działania: 

• poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków; 

• zachęcanie do zdobywania wiedzy; 

• kształtowanie prawidłowej postawy ciała; rozwijanie ogólnej 

sprawności fizycznej; 

• kształtowanie słuchu fonematycznego; 

• motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, 

zabawach); 

• rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i 

przeliczania przedmiotów; 

• poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się 

językiem angielskim; 

• rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej; 

• odkrywanie własnych możliwości twórczych, poszerzanie 

doświadczeń plastycznych, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych 

https://www.superkid.pl/nauka-technika-wynalazki


ruchów rąk. 

 

 

 

 

 

Wiersz Joanny Papuzińskiej, pt."Robotek" 

Blacha, gwoździe, drut, śrubokręt i młotek. 

Co to będzie? 

Mały robot, Robotek. 

Dla kogo? 

No, nie dla mnie, 

Ja go dam naszej mamie. 

Robotek co dzień o świcie 

Nastawi dla wszystkich wodę na mycie. 

Do sklepu zbiegnie na dół 

i zakupy zrobi do obiadu. 

Pozdejmuje korzuchy z mleka, 

szczypiorek drobno posieka. 

Wyprasuje fartuszki, 

guzik przyszyje do bluzki. 

Ugotuje, pozmywa, sprzątnie, zrobi 

pranie, 

a mama będzie leżeć na tapczanie. 

I książki czytać, 

albo nas pytać: 

"A może byśmy poszli do kina, kochani?" 
                                                                                                                                                          https://pl.pngtree.com/freepng/cute-cartoon-robot 
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                                                 Marzec 2022 

 
Temat kompleksowy: "Nadchodzi wiosna" 

                                         14-18.III.2022 

 

 

 

Planowane działania: 

• operowanie pojęciami: cebule kwiatowe i ozdobne; 

• utrwalanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów; 

• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej dotyczącej kwiatów i ich 

pielęgnacji; 

• ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej; 

• kształtowanie pojęcia liczby; 

• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego 

myślenia; 

• kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu 

muzycznego; 



• doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego 

wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń; 

• kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup 

mięśniowych, ćwiczenia przeciw płaskostopiu; 

 

 

 

 

Piosenka  pt.”Przyszła wiosna do niedźwiedzia” 

(sł. A. Bernat, muz. tradycyjna) 
Przyszła wiosna do niedźwiedzia: 

"Zbudź się, misiu, zbudź!" 

Pogłaskała słonkiem, 

dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem. 

Zbudź się, misiu, zbudź się, misiu, 

a on śpi i już! 

 

Nadleciała pszczółka mała: 

"Zbudź się, misiu, zbudź!" 

Bzyku – bzyk do ucha, widział kto leniucha! 

Ledwie pszczółka bzyk – bzyknęła, 

Niedźwiedź krzyknął: "Miód!" 
                                                                                                                                 https://allegro.pl/oferta/naklejka-dla-dzieci-mis-spioszek-na-chmurce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wiersz Elżbiety Minczakiewicz, pt."Kwiatki - 

petronelki" 

Kółka małe i pętelki 



Zrobię kwiatki – "petronelki". 

Dam łodygi, listki małe, 

Kwiaty będą doskonałe! 

Bukiet włożę do wazonu, 

Będzie pachnieć w całym domu! 

 

 
                                                                                                                                                                https://www.kolorowankimalowanki.pl/rysunke-kwiatki_900822.html 
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 Grupa  XIII 
 

 

https://pl.depositphotos.com/vector-images/s%C5%82o%C5%84ce-rysunek.html    "Słoneczka" 

                         

                                                 Marzec 2022 

 
Temat kompleksowy: "Wiosna tuż-tuż" 

                                          21-25.III.2022 

 

 

 

Planowane działania: 

• poznanie  zawodu rolnika; 

• poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich; 

• nazywanie zwierząt godpodarskich; 

• kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i poznawanie 

zasad zdrowego stylu życia; 

• poznawanie produktów ekologicznych oraz ich powstawania; 



• kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych; 

• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania 

wniosków; 

• prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń; 

• kształtowanie poczucia jedności, budowanie atmosfery życzliwości i 

otwartości; 

 

 

 

 

 

 

Wiersz B. Formy, pt.”W zagrodzie” (fragment) 
Wstawać wszyscy wstawać, 

dzionek się zaczyna. 

Słoneczko już świeci 

to dobra nowina. 

 

Gospodyni Magda 

z łóżka wyskakuje. 

Krząta sie po domu, 

czasu nnie marnuje. 

 

Jak to gospodyni 

dba o swą zagrodę, 

zawsze bardzo chętnie 

pokazać wam mogę.               http://www.muzeum.pila.pl/kalendarium_archiwum.php?lang=pl&id_strony=180&od=40                
 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka, pt.”Była babuleńka” 

(sł. i muz. tradycyjne) 
Była babuleńka rodu ubogiego, 



miała koziołeczka bardzo upartego. 

Ref.: Fik  mik, fik mik, 

 szwadyrydy rydy, rach ciach ciach, bardzo upartego. (2x) 

A ten koziołeczek był bardzo rozpustny, 

wyjadł babuleńce zagonek kapusty. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://pl.dreamstime.com/bia%C5%82e-kozie-rogi-jedz%C4%85-li%C5%9Bcie-
kapusty 

Opracowała: Edyta Dróżdż 
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                                                 Marzec 2022 

 
Temat kompleksowy: "Tulipan – projekt edukacyjny" 

                                                 28.III-01.IV.2022 

 

 

 

Planowane działania: 
• utrwalenie wiadomości dotyczących kwiatów cebulkowych; 

• poznanie etapów wzrostu tulipana; 

• utrwalenie wyglądu kwiatów, prawidłowe nazywanie 

poszczedgólnych jego części; 

https://pl.dreamstime.com/białe-kozie-rogi-jedzą-liście-kapusty
https://pl.dreamstime.com/białe-kozie-rogi-jedzą-liście-kapusty


• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; 

• samodzielne formułowanie hipotez i wniosków; 

• zachęcanie do prowadzenia doświadczeń przyrodniczych; 

• doskonalenie umiejętności matematycznych; 

• kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu 

muzycznego; 

• doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego 

wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń; 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Wiersz Doroty Gellner, pt."A tulipan śpi" 

Idą, idą ciepłe dni 

a tulipan śpi! 

Słońce siadło na parkanie 

-Wstawaj, wstawaj tulipanie, 

kończ zimowe sny! 

A tulipan śpi! 

Słychać wkoło deszczu granie 

- Wstawaj, wstawaj tulipanie, 

dam ci krople trzy! 

Stanął dziadek na ścieżce 

- tulipanie, śpisz jeszczę? 

Postawię na grządce budzik, 

może wtedy się obudzisz! 

- Kto to dzwoni! Kto mnie woła? 

O, jak ciepło dookoła! 

Patrzcie liście mam zielone! 

- I na głowie mam koronę! 

A tak mało brakowało, żebym przespał wiosnę całą! 
                                                                                                                                    https://www.drukowanki.pl/jak-narysowac-tulipany-krok-po-kroku/ 
 

 

 
 

 

 


