GRUPA XVI
LEŚNE SKRZATY
MARZEC

http://ancoco.cente
rblog.net/1603.htm
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1. W marcu jak w garncu 04.03.2019-08.03.2019 rok
2. Porządki w ogrodzie 11.03.2019-15.03.2019 rok
3. Witaj wiosno 18.03.2019-22.03.2019 rok
4. Zwierzęta na wiejskim podwórku
25.03.2019-29.03.2019 rok
Opracowała A. Sokołowska

Temat kompleksowy: W marcu

jak w garncu
04.03.2019-08.03.2019 rok

Cele:


rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania
zagadek,



rozbudzanie fantazji i wyobraźni



kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw części
garderoby

 doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała


kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji

 rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody


budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie

 kształcenie umiejętności wnioskowania


kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

 uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku

https://pl.pinterest.com/pin/541909767647612902/

„Gdzie się chowa zima” - piosenka
sł. Maria Terlikowska, muz. Andrzej Zygierewicz

Hej! Zgniewała się zima,
że krokusy rosną.
Hej! Uciekała w Tatry
przed zieloną wiosną.
Ref.: Biegnie do Nosala,
słońce ją przypala.
Siadła na Giewoncie,
tam też piecze słońce. x 2
Hej! Zielona dolina,
ale góra biała.
Hej! Na Kasprowym Wierchu
zima się schowała.

http://radioszczecin.pl/6,375149,60-lat-temu-zaginal-narciarzzagadka-rozwiazana-&s=5&si=5&sp=5

Ref.: Gdzie się chowasz zimo?
Co to za pomysły?
Spływaj do Dunajca,
a potem do Wisły. x 2

http://www.gdziejestlukasz.pl/tag/krokusy/

Temat kompleksowy: Porządki

w ogrodzie
11.03.2019-15.03.2019 rok

Cele:
 utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w
przyrodzie na wiosnę
 kształtowanie nawyku sprzątania po sobie


zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami

 zapoznanie dzieci z etapami siania roślin
 wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych
kwiatów


rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków

 uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody
 kształtowanie umiejętności dodawania w zakresie 1–6 (dodawanie na
konkretach)
 rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

https://muratordom.pl/ogród/pielegnacja roslin/wiosenne-prace-w-ogrodzie

„Porządki w ogródku”
Dziś w ogródku lśni porządek,
Zosia krząta się wśród grządek.
Kolorowe sadzi kwiatki,
porządkuje swe rabatki.
Już tańcują grabki małe
do grabienia doskonałe!
Już motyczka w tan ruszyła
Zosia grządki wypieliła!
Kwiatki śmieją się do Zosi
Zosia wodę im przynosi

modne-ogrody.pl/tag /jesien-w-ogrodzie

Och ta Zosia nasza mała
swą konewką nas podlała!

blog.promyk.poznan.pl/aa-sprzedaz/

Temat kompleksowy: Witaj

wiosno
18.03.2019-22.03.2019 rok

Cele:
 wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę
 doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary
funkcyjne)
 doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków
występujących w Polsce
 uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia
 kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie
 wdrażanie do poznawania różnych form ekspresji artystycznej – malarstwo,
rzeźba, muzyka, poezja, proza
 wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie
Marzanny
 rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i
obunóż
 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

https://e-kartki.net.pl

Topienie Marzanny
Józef Ratajczak

Włożymy jej białą sukienkę,
na głowę włożymy wianek,
niech płynie sobie do morza,
dziś lub jutro nad ranem.
Dosyć już mamy zimy,
niech miną mrozy srogie,
rzeka ruszy spod lodu
jak rozpalony ogień!
Do widzenia, Marzanno,
teraz na wiosnę pora,
już kwiaty wschodzą na łąkach
we wszystkich wiosennych kolorach.

https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2016/03/20/topienie-marzanny-przepedzanie-zimy-nadejscie-wiosny/

Temat kompleksowy: Zwierzęta

na wiejskim podwórku
25.03.2019-29.03.2019 rok

Cele:
 budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika
 rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic
między krajobrazami wsi i miast
 poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie
 doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 rozwijanie aparatu mowy u dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza,
pies, kot
 rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic
między jajkami ptaków w gospodarstwie wiejskim
 budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od
różnych zwierząt gospodarskich
 kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej


kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

https://www.imperiumzabawek.pl

„Stary Donald farmę miał”
Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!
Na tej farmie pieska miał, ija, ija, oł!
Słychać hau, hau tu,
Hau, hau tam
Hau tu, hau tam

http://bajeczki.org/piosenki-dla-dzieci/stary-donald-farme-mial/

Wszędzie hau, hau
Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!
Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!
Na tej farmie krowy miał, ija, ija, oł!
Słychać mu, mu tu,
Mu, mu tam
Mu tu, mu tam

http://bajeczki.org/piosenki-dla-dzieci/stary-donald-farme-mial/

Wszędzie mu, mu
Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!
Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!
Na tej farmie kaczki miał, ija, ija, oł!
Słychać kwa, kwa tu,
Kwa, kwa tam
Kwa tu, kwa tam
Wszędzie kwa, kwa

http://bajeczki.org/piosenki-dla-dzieci/stary-donald-farme-mial/

Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!

https://video.wp.pl/i,dziadek-fajna-farme-mial-animacja-odbzyktv,mid,2007611,cid,5050,klip.html?ticaid=11cdb6

Opracowała: Anna Sokołowska

