
Termin realizacji: 4-8.03.2019 

 

 

W tym tygodniu porozmawiamy o zwierzętach 

egzotycznych. Postaramy się opisać ich wygląd. 

Ciekawe, czy uda nam się spośród ilustracji 

wybrać te, które są gadami, ssakami i płazami. 

To trudne zadanie, ale myślę, że wspólnymi siłami 

jakoś sobie poradzimy. 

Każde ze zwierząt wydaje charakterystyczny 

dla siebie dźwięk. My postaramy się za pomocą 

instrumentów perkusyjnych również naśladować 

różne dźwięki jakie mogą wydawać. A może 

nawet samodzielnie wykonamy np. trąbki czy 

grzechotki jakie ma wąż 

grzechotnik??? 

Na zakończenie obejrzymy 

film o tym jak wygląda 

praca w ZOO.  

Zapoznamy się z literą „Z”. 
 

 

 

 

 



 

Termin realizacji: 11-15.03.2019 

 

 

 

 

W tym tygodniu posłuchamy 

opowiadania o dinozaurach. 

Dowiemy się jak wyglądały, czym 

się żywiły i dlaczego nie ma ich 

wśród nas. Ale czy na pewno już ich 

nie ma??? 

Zapoznamy się z pracą archeologa, 

sami również spróbujemy pobawić się w małych 

odkrywców. 

Poznamy również właściwości i pochodzenie węgla. 

Za pomocą węgla do malowania spróbujemy 

namalować jaskiniowe obrazy.  

Ponieważ muzyka wywodzi się 

właśnie od dawnych plemion 

zamieszkujących naszą piękną 

planetę Ziemię przy bębenkach 

spróbujemy zagrać wiele rytmicznych 

dźwięków. 

Zapoznamy się z literą „U”. 

 

 

 

 

 



Termin realizacji: 18-22.03.2019 
 

 

 

Ciągle pada…. Przedszkolaki z naszej grupy 

zastanowią się jak to się dzieje, że w marcu 

mamy tak zmienną pogodę.   

Wraz z końcem marca nadchodzi wiosna. 

Rośliny już zaczną się zielenić. Dlatego też 

zamienimy się w małych ogrodników, aby 

dowiedzieć się jak najwięcej o budowie roślin. Założymy 

małą hodowlę roślin. Będziemy obserwować, w jaki 

sposób zmieniają się w każdym dniu. Oczywiście każdy 

będzie pełnił funkcję dyżurnego, który będzie dbał o nasze 

rośliny.  

Zasadzimy cebulkę… oraz zapoznamy się z literą „C”. 

Aby opanować pojęcia matematyczne  zamienimy się w 

zielone żabki i postaramy się poćwiczyć rachowanie w 

zakresie 10.  

 

 

 

 



Termin realizacji: 25-29.03.2019 

 

 

 

Ach, jak miło wyjść na spacer i gdy 

już na niebie pojawia się coraz 

częściej słońce. 

W tym tygodniu porozmawiamy o tym 

jakie kwiaty zaczynają kwitnąć. 

Pospacerujemy po przedszkolnym 

ogrodzie oraz w pobliżu okolicznych 

działek. 

Wysłuchamy wiersza B. Formy „Przywitanie Wiosny” 

oraz nauczymy się nowej piosenki  

„Śpiący Miś” autorstwa Anny Bernat 

Wykonamy również wiosenną pracę plastyczną.  

Będziemy dekorować kulkami z waty narysowane 

gałązki wierzbowe.  

Wysłuchamy powiadania M. Strękowskiej - Zaremby  

„Ł jak ławka”. Zapoznamy się z zapisem graficznym 

litery „Ł”. 
 

 

 

 

 



Śpiący miś 

(Anna Bernat) 

 

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! 

Przyszła wiosna do niedźwiedzia 

Zbudź się misiu, zbudź. 

Burzą grała, grzmiała, 

Gromem zahuczała 

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 bzy, bzyknęła, 

Niedźwiedź krzyknął MIÓD! 

 

 

 

 

 

 

Opracowała; J. Warzecha 


