TREŚCI PROGRAMOWE
REALIZOWANE
W GRUPIE XV „BIEDRONKI”
W MIESIĄCU MARCU
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 “W marcu jak w garncu”
02.03-06.03.2020r.
 “Porządki w ogrodzie”
09.03-13.03.2020r.
 “Witaj, Wiosno!”
16.03-20.03.2020r.
 „Zwierzęta na wiejskim podwórku”
25.03-29.03.2020r.


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

TEMAT KOMPLEKSOWY:
„W marcu jak w garncu”

Termin realizacji: 02.03-06.03.2020r.












Zadania:
Tydzień poświęcimy folklorowi. Przedszkolaki podejmą próby
zrozumienia metaforycznych mądrości ludowych – przysłów
związanych z marcem, wiosną i wodą. Pomoże im w tym książka
„Z przysłowiami za pan brat” Renaty Piątkowskiej, w której
dzięki krótkim, zabawnym opowiadaniom autorka przedstawiła
sens różnych przysłów.
Spróbujemy opisać marcową pogodę przypomnimy sobie nazwy
opadów atmosferycznych.
Dzieci wezmą aktywny udział w zabawach badawczych z wodą,
będą stawiały hipotezy i je weryfikowały. Doświadczenia
dotyczyły rozpuszczalności w wodzie różnych substancji
znanych dzieciom.
Dzieci poznają kolejną literę – W, w – i wykonają różne
ćwiczenia utrwalające jej kształt.
W temacie folkloru nie może zabraknąć strojów ludowych z
różnych regionów Polski oraz sztuki ludowej. Przedszkolaki
poznają stroje góralskie, krakowskie czy łowickie.
Nie zabraknie także ćwiczeń doskonalących umiejętności
matematyczne, takich jak kodowanie, czytanie instrukcji,
rozpoznawanie liczb, porównywanie.
Omówimy region Polski w którym mieszkamy, porozmawiamy
także o Warszawie.
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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/

„Wiosenny spacerek”
Renata Cinal
Wiosenne słońce wesoło świeci
i na wycieczkę zaprasza dzieci.
Tutaj śnieg odkrył trawkę zieloną,
przebiśnieg podniósł głowę skuloną.
Listki i trawki na słonku się grzeją,
żółte kaczeńce do słońca się śmieją.
Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają
i wszyscy wiosny już wyglądają.
Ogrodnik porządki robi w ogrodzie,
nowe nasionka wysiewa co dzień.
Na deszczyk będą sobie czekały
i zazieleni ogród się cały.
Kiedy jaskółki zza morza wracają,
kiedy bociany nad gniazdem kołują.
Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie,
to przyjdzie wiosna już oczywiście!

TEMAT KOMPLEKSOWY:
„Porządki w ogrodzie”

Termin realizacji: 09.03-13.03.2020r.
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: 16.03-20.03.2020r.
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).
*Przypomnimy sobie, jak wyglądają ptaki: bocian, kos,
kukułka, jaskółka, czapla, skowronek, spróbujemy
naśladować odgłosy oraz sposób poruszania się niektórych z
nich. Porozmawiamy o tym, jakie ptaki wracają do nas
wiosną.
*Podczas realizacji tematu wiosennych warzyw
przeprowadzimy eksperyment pokazujący transport wody w
roślinie. Pomoże on wytłumaczyć przedszkolakom, dlaczego
rośliny są zielone. Umieścimy liście kapusty pekińskiej w
wodzie zabarwionej barwnikami spożywczymi i będziemy
obserwować, co się stanie.
*Pomalowanych liści kapusty użyjemy także do stworzenia
wiosennych drzew,
*W minionym tygodniu zajmiemy się także wiosennymi
zwierzętami – motylem i ślimakiem. Dzieci poznają cykl
życia gąsienicy
* Obalimy też mit mówiący, że ślimak zjada pierogi.
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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.

„It’s spring”
muz. Kamila Wichrowska,
sł. Olga Wysłowska

It’s spring, it’s spring, it’s warm outside.
Let’s go to the park and play on a slide. (×2)

TEMAT KOMPLEKSOWY:

„Zwierzęta na wiejskim podwórku”

 Termin realizacji: 23.03-27.03.2020r.
Zadania:
 W tym tygodniu rozmawialiśmy na temat zwierząt
mieszkających na wsi. Przedszkolaki potrafią już rozpoznać
niemal wszystkie zwierzęta hodowlane, nie mają też
problemu z identyfikacją i podawaniem nazw ich młodych.
 Przez kolejne dni dzieci będą pogłębiać wiedzę na temat
świń, krów, owiec, baranów i kur.
 Dzieci dowiedzą się, co oznaczają liczby na jajkach, poznają
także budowę jajka.
 Przedszkolaki dowiedzą się z czego składa się skorupka,
zobaczymy co dzieje się ze skorupką jajka, gdy zamoczy się
ją w occie, który wyciąga wapń.
 Przedszkolaki dowiedzą się także, skąd się bierze wełna.
Potrafią odróżnić owcę od barana. Podczas zabawy w
zaganianie owiec do zagrody poćwiczymy motorykę małą –
będziemy przenosić kulki z waty za pomocą pęsety i
klamerek do bielizny.
 Dzieci nauczą się rozróżniać produkty mleczne i bezmleczne,
będą próbowały różnych rodzajów mleka.
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„Czarodziejskie podwórko”
Sł. Dorota Gellner, muz Andrzej Skorupka

Za skrzypiącą złotą furtką
czarodziejskie jest podwórko!
Biega po nim stado kur
z wachlarzami z kurzych piór.
Ref.: A po stawie gąska płynie,
gąska w białej krynolinie,
za nią orszak kaczych dam,
biały kaczor też jest tam!
Po podwórku jak księżniczki
spacerują dwie indyczki.
Spacerują w sukniach z piór,
każda w sukni w inny wzór.
Ref.: A po stawie gąska płynie...
Kto zasiada tu na tronie?
Kogut z tęczą na ogonie.
Czasem dziobem dziobie tron,
tak po prostu, jak to on!

Opracowała M. Przybysz

