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Temat kompleksowy:   „Pożegnanie z bałwankiem” 
 

Realizacja tematu: 05.03.2015 rok – 16.03.2015 rok 

 

Cele ogólne: 

 
 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą w okresie 

przedwiośnia. 

 Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych 

dla przedwiośnia. 

 Dostrzeganie powtarzalności zjawisk w przyrodzie. 

 Utrwalenie znajomości figur geometrycznych – koło, kwadrat, trójkąt 

– oraz kolorów – czerwony, zielony, żółty, niebieski.  

 Rozwijanie zainteresowania malarstwem. 

 Poznawanie sposobów uzyskiwania kolorów pochodnych. 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKA 

 

 

„Nie chcę cię, nie chcę cię” 

 

 

Nie chcę cię, nie chcę cię, 

nie chcę cię znać! 

Chodź do mnie, chodź do mnie, 

rękę mi daj! 

Prawą mi daj, lewą mi daj 

i już się na mnie nie gniewaj. 

Prawą mi daj, lewą mi daj 

i już się na mnie nie gniewaj. 

 

 

Popularna zabawa ludowa 

 

 

 

WIERSZ 

 

„Sopel” 

 

Wisi pod dachem płaczący sopel, 

łzy kapią z sopla po kilka kropel. 

 

Ka-pu, ka-pu, kap. 

Kap, kap, kap. 

Ka-pu, ka-pu, kap. 

Kap, kap, kap. 

 

Dlaczego płacze? Bo mu za ciepło. 

Zimowe słonce, trochę przypiekło. 

 

Ka-pu, ka-pu, kap. 

Kap, kap, kap. 

Ka-pu, ka-pu, kap. 

Kap, kap, kap. 

 

Krystyna Wasiluk 

 

 



 

Temat kompleksowy:    „Witamy Cię, wiosną” 

 
Realizacja tematu: 19.03.2018  rok – 30.03.2018 rok 
 

Cele ogólne: 

 

 Poznawanie charakterystycznych cech nowej pory roku – 

wiosna. 

 Poznanie nowej techniki plastycznej – kalkografu. 

 Poznawanie nazw wiosennych kwiatów. 

 Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów. 

 Utrwalenie liczenia w zakresie 5. 

 Wdrażanie do prowadzenia systematycznych obserwacji. 

 Rozwijanie zainteresowania muzyką poważną. 

 

 

 

http://www.sp-

grywald.vns.pl/userfiles/image/wiosna/jzxrsld11kv.gif 
WIERSZ 

 

„Marcowe kaprysy” 

 

Wymieszał marzec pogodę w garze, 

ja wam tu zaraz wszystkim pokażę. 

Śnieg i przymrozki, deszczową słotę, 

słońca promieni dorzucą trochę. 

 

Domieszam powiew wiatru ciepłego, 



smutno by w marcu było bez niego. 

Deszczu ze śniegiem troszeczkę dodam, 

będzie prawdziwa marcowa pogoda. 

                   

Bożena Forma 

 

 

 

 

PIOSENKA 

 

 

„Przyszła wiosna” 

 

 

Niebo stroi się w białe chmurki, 

ze snu budzą się rude wiewiórki! 

Słońce nas promieniami ogrzewa, 

pojawiają się pączki na drzewach. 

Będzie można zdjąć kurtkę zimową! 

i kwiatuszki zakwitną na nowo. 

Znów będziemy grać w piłkę do woli! 

i Wielkanoc się zbliża powoli… 

 

 

Weronika Kostecka 

 

 

Ogłoszenia „Wesołych Nutek” 

 

 

8 marca to nie tylko Dzień Kobiet. Tego dnia o godzinie 9.00. „Wesołe Nutki” 

wyruszają do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik ulica Wybrzeże 

Kościuszkowskie 9 na warsztaty edukacyjne pt. „Pod jednym niebem”. 

 Będzie astronomicznie…. 

 

 

Opracowała: Mariola Wachocka 


