W marcu u
Żabek
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Zwierzęta dżungli i sawanny
1.03– 5.03 2021r.

https://dinoanimals.pl/wp-content/uploads/2015/05/?MA

Cele:







Poznamy świat zwierząt zamieszkujących Afrykę
Będziemy rysować pastelami olejnymi
Utrwalimy nazwy liczebników głównych i porządkowych
Będziemy recytować wierszyki o zwierzętach sawanny
Będziemy się bawić w Ogrodach liczbowych Willy’ego
Będziemy rozwijać sprawność ruchową z wykorzystaniem
opowieści ruchowej „Gość z Afryki”
 Będziemy śpiewać piosenkę „Na sawannie”
 Wykonamy grupową pracę plastyczną pod tytułem „Lew,
zebra, słoń”
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I. R. Salach „Zwierzęta egzotyczne”

http://bafka.ovh/2015/07/05/zwierzeta-mocy-zyrafa/

Słoń
Słoń ma trąbę, słoń ma kły,
ale wcale nie jest zły.
To łagodne, miłe zwierzę
– idź do zoo, to uwierzysz.
Żyrafa
Długą szyję ma żyrafa,
wysoka jest jak szafa.
Na palce się nie wspina,
gdy liście z drzewa wcina.
Lew
Złota grzywa lśni w słońcu,
to król zwierząt jest w końcu.
Głośno ryczy, ale...
nie boję się go wcale.
Opracowała: Joanna Trzaska

3

Zwierzęta naszych pól i lasów
08.03– 12.03 2021r.

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/310214-zwierz%C4%99ta-lasu

Cele:
 Poznamy pojęcie ekosystemu i jego mieszkańców- łąka, las,
pole
 Dowiemy się jakie są niezbędne warunki do przeżycia
roślin i zwierząt
 Sprawdzimy skąd bierze się miód i jak powstaje
 Użyjemy naszej kreatywności i techniki odbicia by
namalować plastry miodku
 Będziemy sprawdzać co dzieje się w lesie na podstawie
wierszy i utworów literackich
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 Poznamy mieszkańców łąki i dowiemy się jak powinniśmy
się na niej zachowywać
 Udoskonalimy nasz słuch poprzez wsłuchiwanie się w
dźwięki lasu, pola i łąki, spróbujemy je odtworzyć na
instrumentach
 Wykonamy jaskółkę z papieru, która będzie „latać” w
naszej Sali
Julian Tuwim „Las”
Na twardych korzeniach ślisko,
Na mchu głęboko i miękko,
Mrowi się wściekłe mrowisko:
Kopiec drgający męką.
Przez drzewa miga drzewami,
Mokro i ciepło po deszczu,
Pachnie miękkimi grzybami,
Gałązki skrzypią-trzeszczą.
I wtem - jak z cebra - na świerki
Słońce chlusnęło, wylało,
I poszły ćwierki-przećwierki,
Zaświegotało, załkało...
Zatriotrulitreliło,
Frunęło śpiewem z wierzchołka,
Ptakom się w dziobkach sperliło
I niebem płuczą gardziołka!
Jarzeniem ocieka wszystko,
Lepko na korze pod ręką, I wre rozwścieczone mrowisko:
Kopiec drgający męką.
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https://tuptuptup.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/Orkiestra-na-%C5%82%C4%85ce_5-1236x873.jpg

Opracowała Paulina Białobrzeska

W marcu jak w garncu
15.03 –19.03.2021r.
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https://www.superkid.pl/pogoda-materialy-dla-dzieci

Cele:
 Będziemy utrwalać znajomość kolejności pór roku
 Będziemy kształtować poczucie rytmu z piosenką
„Żartowniś marzec”
 Utrwalimy umiejętność klasyfikowania przedmiotów
według wielkości
 Będziemy rozróżniać strony prawą i lewą
 Porozmawiamy o instrumentach
 Wykorzystamy ozoboty do zajęć
 Nauczymy się dostosowywać ubiór do pogody
 Poznamy marcowe przysłowia
 Wykonamy pracę plastyczną: „Wierzbowe bazie”

Żartowniś marzec (sł. i muz. K. Gowik)

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

1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,
a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre.
Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!
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Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.
Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,
taki pogodowy sos!
Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!
Kap, kap, kap, kap – deszcz.
Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg.
Puk, puk, puk, puk – grad.
Uuuuu – wiatr!
2. Wiosna wzięła się pod boki,
dzieci jest jej szkoda.
– Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!
Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.
Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.
Ref.: W marcu, w marcu…

Opracowała: Joanna Trzaska

Wiosenne przebudzenia
22.03 –26.03.2021r.
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Karta pracy Olek i Ada str 54-55

Cele:









Utrwalimy wiedzę na temat symptomów wiosny
Poznamy gatunki kwiatów, które są oznakami wiosny
Dowiemy się jakie są etapy rozwoju Żaby i Motyla
Przeprowadzimy eksperymenty z użyciem wody i lodu, zbadamy ich
właściwości
Dowiemy się jakie prace w ogródku wykonujemy wiosną
Będziemy bawić się w Ogrodach Liczbowych i poznamy pojęcie
symetrii, będziemy ją dostrzegać w otaczającym nas świecie
Namalujemy tulipany bez użycia pędzli !
Będziemy szukać oznak wiosny z kartą obserwatora przyrody
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 Wyruszymy w wirtualną wycieczkę po Ogrodzie Botanicznym PAN
w Powsinie
 Założymy kącik małego ogrodnika i wyhodujemy własne rośliny !
 Poznamy utwory muzyki poważnej skomponowane dzięki
natchnieniu Wiosną oraz reprodukcje znanych malarzy i sami
stworzymy obraz Wiosny
Maszeruje Wiosna Krystyna Bożek- Gowik
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 !
2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.
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 !
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http://p7swidnik.szkolnastrona.pl/art,1370,czwartek-16042020-wiosenne-przebudzenie

Opracowała Paulina Białobrzeska

Wiosenne powroty
29.03– 2.03. 2021r.
Cele:
 Będziemy utrwalać liczby z Ogrodami
liczbowymi Willy’ego
 Porozmawiamy o ptakach powracających
wiosną do naszego kraju
 Będziemy bawić się z instrumentami do
piosenki „Bocianek"

https://blizejprzedszkola.pl/wydawnictwo/?168,kompletplakatow-cztery-pory-roku
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 Będziemy rozwijać zdolności ruchowe w
zabawach z chustą animacyjną
 Wykonamy pracę plastyczną pod tytułem: ”Ptasi album”
 Będziemy porównywać liczebność zbiorów
 Wykonamy doświadczenia z jajkiem
K . i G. Jagiełło „Zielona wiosna”

https://viva.pl/ludzie/newsy/bocian-wladus-od-20-lat-przylatuje-do-jednego-gospodarza-wzruszajaca-historia-125535-r1/

1. Powróciły już bociany z dalekiego lotu.
Pełno teraz tu, na łące, tego ich
klekotu.
Małe bocianki mocno dokazują
i rodzicom z gniazda wylatują.
Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
To bocianek wita wiosnę.
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
Wszędzie kwitną zioła i kwiaty
radosne.
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
To bocianek w polu śpiewa.
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
Grzeje słonko i wiosennie szumią
drzewa.
2. Już bociany widać w gniazdach
przy polach i drogach.
Już po łąkach chodzą sobie
na swych długich nogach.
Małe bocianki, psotne i ciekawe,
już lądują z gniazda prosto w trawę!
Ref.: A tu kle, kle, kle

Opracowała: Joanna Trzaska
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Wyścig ptaków to gra planszowa dla 2-3 dzieci. Jest wyścigiem, który wspomaga umiejętności
matematyczne w zakresie orientacji w przestrzeni. Ptaki mogą latać na różnych wysokościach,
więc gra ćwiczy pojęcia wysoko, średnio, nisko.
Gra służy do nauki:




orientacji w przestrzeni
ekologii
radzenia sobie z porażką

Zasady gry:
Na początku gracze ustalają kolejność ruchu – kto wyrzuci najwięcej ten rusza jako pierwszy.
Potem kolejno pozostali gracze – zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracze ustawiają swoje
pionki na polach ze strzałką. Po rzuceniu kostką gracz przesuwa swój pionek o jedno pole w
prawo na wysokość pokazaną przez kostkę:
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5-6 oczka to wysoko (górny rząd)
3-4 oczka to średnio (środkowy rząd)
1-2 oczka to nisko (dolny rząd)

Jeśli na polu, na którym gracz powinien stanąć, jest przeszkoda (drzewo, latawiec, balon) to
gracz się nie porusza. Wygrywa gracz, którego ptak przeleci pierwszy na drugą stronę.
Tabelę można łatwo opracować samodzielnie lub pobrać wersję do druku:
http://chomikuj.pl/planszowe/wyscig_ptakow,4357901962.pdf
Opracowała Paulina Białobrzeska
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