W marcu u
Żabek

W marcu jak w garncu
02.03 –06.03.2020r.

https://www.superkid.pl/pogoda-materialy-dla-dzieci

Cele:
 Będziemy utrwalać znajomość kolejności pór roku
 Będziemy kształtować poczucie rytmu z piosenką „Gdzie
się chowa zima”
 Utrwalimy umiejętność klasyfikowania przedmiotów
według wielkości
 Będziemy rozróżniać strony prawą i lewą
 Pobawimy się w pokaz mody wiosennej
 Porozmawiamy o instrumentach, które przypominają
dźwięk deszczu
 Będziemy aktywnie słuchać muzyki klasycznej
 Wykorzystamy ozoboty do zajęć

Gdzie się chowa zima
sł. Maria Terlikowska, muz. Andrzej Zygierewicz

https://www.radiolodz.pl/posts/22979-przedwiosnie-czyli-porozmawiajmy-o-pogodzie

Hej! Zgniewała się zima,

ale góra biała.

że krokusy rosną.
Hej! Na Kasprowym Wierchu
Hej! Uciekała w Tatry

zima się schowała.

przed zieloną wiosną.
Ref.: Gdzie się chowasz zimo?
Ref.: Biegnie do Nosala,

Co to za pomysły?

słońce ją przypala.
Spływaj do Dunajca,
Siadła na Giewoncie,

a potem do Wisły. x 2

tam też piecze słońce. x 2
Hej! Zielona dolina,

Opracowała:
Joanna Trzaska

Porządki w ogrodzie.
09-13.03.2020r

https://muratordom.pl/galeria/galeria-wiosenne-prace-w-ogrodzie/gg-aoBC-RFCY-XEUC/gp-NxWo-gBpr-dcAQ

Cele:
 Będziemy ćwiczyć pracę mięśni grzbietowych
 Dowiemy się jakie prace wykonuje się w ogrodzie po zimie
 Będziemy utrwalać znajomość liczb poprzez zabawy w
Ogrodach liczbowych Willy’ego
 Będziemy tańczyć do muzyki klasycznej
 Będziemy czytać globalnie nazwy wybranych kwiatów
 Będziemy rozwijać umiejętności muzyczne
 Będziemy bawić się z „Ogrodami Liczbowymi Willy’ego”
 Będziemy wyklejać sylwetę bociana bibułą
 Poznamy historię „Kurczątka” z wiersza W. Szuman

Kurczątko
Wanda Szuman

https://menway.interia.pl/styl-zycia/ciekawostki/news-jajo-czy-kura-zagadka-rozwiazana,nId,595782

Z jajeczka się urodziło,
główkę najpierw wychyliło,
na dwie nóżki wyskoczyło.
Oczko czarne otworzyło
dzióbek mały rozchyliło,
że jest głodne zakwiliło...
kurczątko: pi, pi , pi .

Opracowała: Joanna Trzaska

Na wiejskim podwórku
16.03 – 20.03.2020

https://pixers.pl/fototapety/zwierzeta-gospodarskie-wiejskich-cartoon-ilustracji-scena-49616802

Cele:
 Będziemy kształtować umiejętności matematyczne na
podstawie Kodowania na dywanie
 Porozmawiamy o pracy rolnika
 Będziemy kształtować umiejętność globalnego czytania
prostych wyrazów
 Poznamy zwierzęta wsi na podstawie opowieści ruchowej
 Wykonamy pracę plastyczną „Okrągła krówka” przy
pomocy figur geometrycznych
 Będziemy rozwijać umiejętności muzyczne
 Będziemy bawić się z „Ogrodami Liczbowymi Willy’ego”
 Wykonamy przestrzenną stajnię
 Będziemy utrwalać umiejętność głoskowania

Dzień na wsi
Dominika Niemiec

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-zielona-wie%C5%9B-image54093483

Pobyt na wsi u dziadków to dopiero wyzwanie...
Dzień się tam zaczyna inaczej, wcześnie jest śniadanie.
Trzeba zadbać od rana o wszystkie zwierzęta,
o królikach, o świnkach, o owcach pamiętać.
Dać jeść i pić bez wyjątku
wszystkim w całym obrządku.
Owce wypuścić na hale,
to dla nich miejsce wspaniałe.
Już słychać radosne beczenie, chrumkanie,
to znaczy, że zwierzętom smakuje ich śniadanie.
Konie są w stajni bardzo szczęśliwe,
gdy im porządnie rozczeszę grzywę,
gdy je z czułością, dokładnie wyszczotkuję,
parskają głośno, mówiąc „dziękuję”.
W stajni, w chlewiku, na dworze, cały dzień trwa praca.
Dopiero gdy się ściemnia, z dziadkiem do domu wracam.
Jestem zmęczony, lecz wiem, że gdy zwierzętom troskę okażę,
sam kiedyś będę jak dziadek wspaniałym gospodarzem.
Opracowała: Joanna Trzaska

Witaj wiosno.
23-27.03.2020r

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna#/media/Plik:Fr%C3%BChlingsallee_Tulpenbl%C3%BCte_2010_(1).jpg

Cele:
 Będziemy utrwalać znajomość cech charakterystycznych
wiosny
 Wykonamy wspólny wiosenny plakat metodą kolażu
 Będziemy układać rytmy z emblematów przedstawiających
elementy wiosennej pogody
 Będziemy rozmawiać na temat sposobów zapobiegania
chorobom
 Będziemy wykonywać eksperymenty związane z barwami
 Będziemy aktywnie słuchać muzyki klasycznej
 Będziemy wzbogacać wiedzę na temat polskich zwyczajów
ludowych związanych z odejściem zimy i przywitaniem
wiosny

Topienie Marzanny
Józef Ratajczak

https://stock.adobe.com/pl/search?k=marzanna

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.

Opracowała:
Joanna Trzaska

