
Grupa IV „Jagódki”  
Zadania na Marzec: 

TEMATY KOMPLEKSOWE:  
 

1.  
 

2. Zwierzęta naszych pól i 
lasów 

3. Marcowa pogoda 

4. Wiosenne przebudzenia  

5.Projekt „Woda”  

 



 

 

 

 
 
 
 
Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: 
- Poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych. 
- Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk. 
- Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. 
- Poznanie piosenki o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 
- Rozwijanie zdolności muzycznych. 
- Kształtowanie sprawności manualnej. 
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. 



- Rozwijanie zainteresowania przyrodą. 
- Kształtowanie wyobraźni twórczej. 
- Rozwijanie umiejętności naśladowania. 
- Uczestniczenie we wspólnych zabawach. 
 
 

 
„Żyrafa Fa Fa” Miś i Margolcia 

 

Dziś zagadkę mam dla dzieci 
Posłuchajcie  czy zgadniecie 

Szyję aż do nieba ma 

Małą główkę, różki dwa. 

 

To żyrafa fa fa fa fa wysoka jest jak szafa 

Żyrafa ra fa fa fa  żyrafa fa fa fa. 

 

Cała w plamki jest i łatki 
Zjada trawę, listki, kwiatki 
Jak nazywa się ten zwierz? 

Powiedz szybko jeśli wiesz! 

 

To żyrafa fa fa fa fa  wysoka jest jak szafa 

Żyrafa ra fa fa fa żyrafa fa fa fa . 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

2. Zwierzęta naszych pól i 
lasów  

(07-11.03.2022)  

 



 
 
Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: 

- Obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, 
zdjęć. 
- Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń 
życiowa, bezpieczeństwo, pokarm). 
- Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk. 
- Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa. 
- Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego 
kierowania ruchami narządów artykulacyjnych. 
- Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk. 
- Rozwijanie koncentracji uwagi. 
- Rozwijanie sprawności fizycznej. 
- Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki „Wiewiórka”. 

 
Piosenka „Wiewiórka” -B.Forma 

1.Zwinna wiewióreczka 
Na drzewo umyka, 
To zerka na dzieci, 



To do ich koszyka. 
2.Chodźcie ze mną proszę, 

Dajcie mi orzeszka, 
Za to wam pokażę, 

Kto na drzewie mieszka. 
Ref: Wiewióreczko miła, 

Ja orzeszki mam, 
Bardzo proszę, wiewióreczko 

-orzeszka ci dam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Marcowa pogoda 



(14-18.03.2022)

 
 
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: 

- Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną. 
-Rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych. 
- Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego 
kierowania ruchami narządów artykulacyjnych. 
- Nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń 
przedszkolnych. 
- Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk. 
- Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych. 
- Rozwijanie spostrzegawczości. 
- Kształtowanie prawidłowej postawy. 
- Kształtowanie wyobraźni. 
- Rozwijanie zdolności plastycznych. 
- Kształtowanie umiejętności przeliczania do 6. 
 

„Maszeruje Wiosna” 
Tam daleko gdzie wysoka sosna  



maszeruje drogą, mała wiosna.  
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki  

i jeden warkoczyk krótki.  
 

ref: Maszeruje wiosna  
a ptaki wokoło,  
lecą i świergocą  
głośno i wesoło  

 
Maszeruje wiosna  

w ręku trzyma kwiat.  
Gdy go w górę wznosi,  

zielenieje świat.  
 

ref: Maszeruje wiosna  
a ptaki wokoło,  
lecą i świergocą  
głośno i wesoło  

 
muz./sł. tradycyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Wiosenne 
przebudzenia 



(21-25.03.2022) 

 
 
Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: 
- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem 
wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty 
(przebiśniegi, krokusy). 
- Poznawanie oznak nadchodzącej wiosny. 
- Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, 
węchu. 
- Rozwiązywanie prostych zagadek. 
- Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk. 
- Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników 
głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego 
liczebnika. 
- Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. 
barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek). 



- Rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych. 
- Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów. 
- Śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 
- Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa. 
 
 

Wiersz B. Formy Nadeszła wiosna 
Spojrzał w okno mały Paweł, 

a w ogrodzie wiosna... 
Świeżą trawę, przebiśniegi 
w koszu nam przyniosła. 
Obudziła pąki kwiatów 
w parku i w ogrodzie 

Zapomnijcie, moi mili, 
o śniegu i chłodzie. 

Pożyczyła od słoneczka 
garść ciepłych promieni. 
Gdy ogrzeje nimi ziemię, 

świat się zazieleni. 
 
 



5. Projekt „Woda”

 
Cele projektu: 

1. Zapoznanie się z obiegiem wody w przyrodzie, z jej właściwościami. 
2. Rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz 

określanie położenia przedmiotów względem siebie. 
3. Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla współczesnego świata. 
4. Rozwijanie umiejętności formułowania pytań i odpowiedzi, poprzez 

wspólne doświadczenia z wodą, samodzielne dochodzenie do wiedzy. 
5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. 
6. Prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z 

realizacją projektu. 
7. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wyodrębnianie 

obiektów do liczenia, liczenie, określanie ich ilości, tworzenie zbiorów, 
porównywanie i klasyfikowanie. 

8. Zapoznawanie z podstawowymi zwrotami, piosenkami i zabawami w 
języku angielskim o tematyce projektu. 

 
 

 



Rodzinne zabawy 

matematyczne: 

 
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-dzieci-liczby-i-image90287346 

 

Pomiary 

Pomiary to ważenie i mierzenie oraz mnóstwo świetnej zabawy. 

Niech Twoje dziecko pomoże Ci zmierzyć składniki, które są potrzebne do zrobienia 

ulubionych ciasteczek. W dodatku potem możecie włączyć do tego zadania 

geometryczne i tworzyć ciasteczka w kształcie kółek czy kwadratów. 

Co miesiąc mierzcie wysokość dziecka korzystając z miarki. Jeżeli macie taką 

wiszącą miarkę, to zaznaczajcie na niej wynik. W innym przypadku możecie robić 

pamiątkowe znaki na ościeżnicy. Możecie wyniki porównywać z wysokością 

rodzeństwa. 

Relacje przestrzenne 

Rozróżnianie położenia przedmiotów w przestrzeni z punktu widzenia dziecka można 



kształtować w każdym miejscu - domu, parku, na placu zabaw. 

Połóżcie na podłodze kartkę papieru, niech dziecko na niej usiądzie. Daj mu 

woreczek i wskaż, gdzie ma go położyć lub rzucić używając sformułowań typu: do 

tyłu, z prawej, za siebie, z przodu itp. Następnie poproś dziecko, żeby poszło z kartki: 

cztery kroki w prawo, dwa do przodu, siedem do tyłu. Wręcz przedszkolakowi kredki 

i pokieruj jego rysunkiem, np: w górnym, prawym rogu narysuj słoneczko, po środku 

kwadratowy domek. Mierzcie różne odległości za pomocą kroków lub prosząc, żeby 

dziecko szło stopa za stopą. 

 

Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka 


