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                                                Marzec 2023 

 
Temat kompleksowy: "W kinie, w teatrze" 

                                        27.II - 03.III.2023 

 

Planowane działania: 
• wzbogacenie wiedzy dotyczącej kina i teatru oraz zasad kulturalnego 

zachowania w tych miejscach; 

• 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 B. Pergi, pt.”Sztuka z wiktem” 



Absolutnie nie wypada 

w trakcie sztuki nic podjadać! 

Aby się wykazać taktem, 

nie pij także przed antraktem. 

Chociaż nie ma za to kar, 

wiedz: to teatr, a nie bar! 

 

W kinie prostrze są zasady, 

lecz posłuchaj mojej rady: 

jeśli musisz chipsy zjadać, 

nie obciążaj tym sąsiada. 

Gdy wypijasz colę duszkiem, 

nie zapomnij sprzątnąć puszkę. 

 

I skorzystaj z prostrej lekcji: 

w kinie jesteś dla projekcji.                                   https://kumpel.com.pl/2017/zachowac-sie-kinie/ 

 

 

 

 

 

 Piosenka, pt."Magiczne miejsce" 
(sł. i muz. M. Majewski) 

Teatr to jest widownia i scena. 

Niby nic magicznego w tym nie ma, 

aż do chwili, gdy nagle na scenie 

dziwne zacznie się dziać 

przedstawienie. 

Ref.: Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze, 

 czarodziejskie jest to, na co 

patrzę.  

 Gdy się tylko podnosi kurtyna, 

 to od razu czar działać zaczyna. 

Każda bajka się staje prawdziwa, 

gaśnie światło i scena ożywa. 

Wszystko może się zdarzyć na scenie. 

Działa czar, póki trwa przedstawienie. 

Ref.: Bo w teatrze... 

Teatr gra. Każdy ma czego szuka. 

A to wszystko nazywa się sztuka. 

Gdy dorosnę, to może tu wrócę, 

żeby zagrać na scenie w tej sztuce.            https://pl.depositphotos.com/vector-images/teatr.html 
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                                                Marzec  2023 

 
Temat kompleksowy: "Przebudzenie po zimie" 

                                           06-10.III.2023 

 

Planowane działania: 
• wzbogacenie słownictwa w przysłowia: "w marcu jak w garncu" i 

"ubierać się na cebulkę"; 

• wzbogacanie wiadomości na temat przedmiotów służących do badania 

pogody; 

• 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 

ruchów rąk. 

 

 



 

Wiersz Marcina Przewoźniaka, pt."W marcu jak w garncu" 

Wiosna! Wiosna! Koniec zimy! 

Ależ wszyscy się cieszymy! 

Ciepły wietrzyk, śnieg topnieje, 

Kwitnie krokus, słońce grzeje... 

 

Aż tu nagle deszcz ze śniegiem! 

Rzeką płyną kry szeregiem. 

Mróz uścisnął świat na nowo. 

Z szafy kurtkę weź zimową! 

 

Po południu – mróz ucieka. 

Ptaki słychać już z daleka. 

Ciepły deszczyk. Śnieg topnieje. 

A wieczorem? Mrozem wieje! 

 

Marzec pąki drzew rozwiesza. 

Marzec nam w pogodzie miesza. 

Zimę z wiosną w kółko toczy. 

Marzec lubi nas zaskoczyć!                    https://przedszkolankowo.pl/2017/01/20/w-marcu-jak-w-garncu 
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                                                 Marzec 2023 

 
Temat kompleksowy: "W wiosennym ogrodzie" 

                                               13-17.III.2023 

 

 

 

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.”Wiosna i pan ogrodnik” 

(sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka-Sypko) 
Do pana ogrodnika 

śle Wiosna wiadomość, 

że czeka dziś w ogrodzie, 

bo pragnie mu pomóc. 

Narzędzia ogrodnicze 

wskakują na grządki, 

przespały całą zimę, 

czas zacząć porządki. 

Ref.: I na rozkaz ogrodnika 

 kopią szpadle i motyczki, 

 grabki grabią, wygrabiają 

 liście, trawy i kamyczki. 

 I sekator się uwija, 

 tu wyrówna, a tam 

przytnie, 

 więc kosiarka powarkuje: 

 jak pracować to ambitnie. 

Po ścieżkach biega wiosna, 

a za nią ogrodnik. 

Co zasiać i posadzić, 

chcą razem uzgodnić. 

A słonko na nich z góry 

spogląda przyjaźnie: 

poświecę dzisiaj długo, 

to będzie wam raźniej.                         https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/362511-wiosna-w-ogrodzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wiersz Marii Konopnickiej, pt."Ogródek" 

W naszym ogródeczku 

Są tam śliczne kwiaty: 

Czerwone różyczki 

i modre bławaty. 

 

Po sto listków w róży, 

W po pięć w bławacie; 

Ułożę wiązankę 

I zaniosę tacie. 

 

A tata się spyta: 

- Gdzie te kwiaty rosną? 

- W maszym ogródeczku, 

Gdziem je siała wiosną.                                                                                                                                                                   

        https://www.kolorowankimalowanki.pl/rysunke-kwiatki_900822.html 
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                                                 Marzec 2023 

 
Temat kompleksowy: "Las – projekt edukacyjny" 

                                                20-31.III.2023 

 

 

 

Planowane działania: 
• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej; 

• rozbudzanie zainteresowania przyrodą leśną; 

• 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; 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas prac plastyczno-

technicznych; 

• doskonalenie umiejętności współpracy w małym zespole; 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

Wiersz Bożeny Formy, pt. "Co słychać w lesie?" 
Nie zwlekaj proszę, bo szkoda czasu 

i na wycieczkę ruszaj do lasu. 

Jak się zachować dokładnie wiemy, 

zwierząt na pewno krzywdzić nie chcemy. 

 

W lesie jagody, borówki maliny, 

grzyby, jeżyny, orzechy leszczyny.  

Nagle przed nami ruda wiewiórka, 

z wierzchołka drzewa spogląda 

sójka. 

Widać puchacza, siedzi na drzewie, 

zajączek skrył się za gęstym 

krzewem. 

Sarenka nagle się pojawiła, 

wcale się dzieci nie przestraszyła. 

 

A dzieci ciągle się rozglądają,  

jak pięknie szumią drzewa słuchają 

i podziwiają głośny śpiew ptaków -  

to leśny koncert dla przedszkolaków.                https://www.tapnap.pl/fototapeta/dla-dzieci-las 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka, pt."Grzybek tu, grzybek tam" 
 

Grzybek tu, grzybek tam, 

A ja wszystkie grzybki znam. 

Tu borowik, a tam rydz, 

Zając skacze: hyc, hyc, hyc! 
                                                                                                                                                                                                                                                     

          https://zpe.gov.pl/a/grzybobranie 
 


