
GRUPA VIII 

 „Jagódki” 
Marzec 

 
Tematy kompleksowe: 

 

Poznajemy zwierzęta 
26.02-02.03.2018r. 

Chronimy dzieci – realizacja programu ochrony dzieci 

przed agresją i przemocą 

05.03-09.03.2018r. 

Były sobie dinozaury 
12-16 marca 2018r. 

Witamy radośnie wiosnę 
19-23 marca 2018r. 

 

26-30 marca 2018r. 
  

http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8 

 

 

http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8


1. Temat: Poznajemy zwierzęta 
Termin realizacji: 26.02-02.03.2018r. 
 

 Poznamy wybranych przedstawicieli 

zwierząt żyjących w Polsce i zwierząt 

egzotycznych 

 Wykonamy pracę plastyczną „deszczowe 

zwierzęta” oraz dowiemy się jakie są 

warunki życia zwierząt 

 Realizując przedszkolny program 

„Literka w krainie baśni” przeczytamy 

baśń J. i W. Grimm „O czterech 

muzykantach z Bremy” – zwrócimy 

uwagę na losy zwierząt oraz rozumienie i dostrzeganie ich potrzeb 

 Zastanowimy się nad sposobami pomagania zwierzętom na miarę 

naszych możliwości 

 Zapoznamy się ze zwierzętami z dżungli przy piosence „Walking In 

The Jungle” 

 Urządzimy ogród Dwójki, na zajęciach matematycznych w Ogrodach 

Liczbowych Willego 

 Budować będziemy system wartości uniwersalnych tj. dobro, 

życzliwość, prawdę oraz uwrażliwienie na potrzeby innych zarówno 

ludzi jak i zwierząt, a także dbanie o przyrodę 

 Przy piosence „Idziemy do 

ZOO” oraz wierszach J. 

Brzechwy z serii ZOO 

przeniesiemy się na wycieczkę po 

Ogrodzie Zoologicznym, 

rozwijając umiejętności wokalne, 

pantomimiczne i naśladowcze 

 

 

  https://www.etsy.com/listing/103175858/woodland-wall-art-art-for-kids-nursery?ref=related-1 

https://www.etsy.com/listing/182416912/cute-animal-print-nursery-

art-print-
your?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type

=gallery&ga_search_query=zoo%20animals&ref=sr_gallery-3-2 

https://www.etsy.com/listing/103175858/woodland-wall-art-art-for-kids-nursery?ref=related-1
https://www.etsy.com/listing/182416912/cute-animal-print-nursery-art-print-your?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=zoo%20animals&ref=sr_gallery-3-2
https://www.etsy.com/listing/182416912/cute-animal-print-nursery-art-print-your?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=zoo%20animals&ref=sr_gallery-3-2
https://www.etsy.com/listing/182416912/cute-animal-print-nursery-art-print-your?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=zoo%20animals&ref=sr_gallery-3-2
https://www.etsy.com/listing/182416912/cute-animal-print-nursery-art-print-your?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=zoo%20animals&ref=sr_gallery-3-2


“Walking In The Jungle” 
CD: “Super Simple Songs – Animals”; muz. i sł.: Super Simple Learning®; śpiew.: Devon Thagard and Shelly 

Lomonaco 

 

Let’s take a walk in the jungle. 

Walking in the jungle. Walking in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

Walking in the jungle. Walking in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that? 

It’s a frog! 

We’re not afraid!   

Let’s stomp. 

Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that? 

It’s a monkey! 

We’re not afraid! 

Let’s jump. 

Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that? 

It’s a toucan! 

We’re not afraid!   

Let’s skip. 

Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that? 

It’s a tiger! 

RUN! 

  

http://fotoalf.pl/Zielona_%C5%BCaba-NK4251A_1HP.html 

https://classroomclipart.com/clipart-

view/Clipart/Animals/Monkey_Clipart/cute-monkey-

character-hanging-on-branch-clipart-614_jpg.htm 

https://www.canstockphoto.com/toucan-bird-7284429.html  

https://thecliparts.com/the-best-free-clipart-5448/ 

http://fotoalf.pl/Zielona_%C5%BCaba-NK4251A_1HP.html
https://classroomclipart.com/clipart-view/Clipart/Animals/Monkey_Clipart/cute-monkey-character-hanging-on-branch-clipart-614_jpg.htm
https://classroomclipart.com/clipart-view/Clipart/Animals/Monkey_Clipart/cute-monkey-character-hanging-on-branch-clipart-614_jpg.htm
https://classroomclipart.com/clipart-view/Clipart/Animals/Monkey_Clipart/cute-monkey-character-hanging-on-branch-clipart-614_jpg.htm
https://www.canstockphoto.com/toucan-bird-7284429.html
https://thecliparts.com/the-best-free-clipart-5448/


„Idziemy do ZOO” 

Tekst i wykonanie: „Dziecięce Przeboje”, śpiewa: Monika Wierzbicka 

Refren: Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo, zoo, zoo 

Idziemy do zoo 

Zoo, zoo, zoo 

1 Zwrotka: W pierwszej klatce małpy 

skaczą: hop, hop, hop 

W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, 

hop, hop 

Za ogony siebie łapią 

I na linach się bujają 

W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 

Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą 

Daj mi loda, ciastko, żelka 

A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj... 

Refren: Idziemy do zoo, zoo, zoo… 

2 Zwrotka: Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

Bo tak już jest to zrobione 

Trąbą piją wodę słonie 

Słonie trąbą wodę piją: chlup, chlup, chlup 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

Nie wiadomo wciąż dlaczego 

Humor dopisuje hienom 

No a hieny wciąż się śmieją: hi, hi, hi 

Refren: Idziemy do zoo, zoo, zoo... 
  

https://www.etsy.com/listing/50706080/safari-wall-art-art-for-kids-nursery?ref=related-1 

https://www.etsy.com/listing/50706080/safari-wall-art-art-for-kids-nursery?ref=related-1


2. Temat: Chronimy dzieci – realizacja programu ochrony dzieci przed 

agresją i przemocą 

Termin realizacji:05.03-09.03.2018r. 

 

 Realizować będziemy program: „Chronimy Dzieci 1. Scenariusz zajęć 

dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu profilaktyki przemocy i 

wykorzystywania seksualnego”, wyd. Fundacja Dzieci Niczyje, 2014. 

 Rozwiniemy umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania 

emocji i zaśpiewamy piosenkę „If 

You’re Happy” (Program „Move and 

sing”) 

 Wzmocnimy w dzieciach 

przekonanie, że mają prawo czuć 

się bezpiecznie 

 Porozmawiamy o sposobach 

działania w trudnej sytuacji i nauczymy się stosowania „bezpiecznych 

zasad” czyli: 

o asertywne mówienie „nie” i szanowanie, gdy ktoś mówi „nie” 

o umiejętność identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i 

zagrażających oraz reagowania, gdy ktoś chce nam zrobić coś, co 

nam się nie podoba, skrzywdzić nas 

o konieczność informowania o takich sytuacjach oraz komu można 

powiedzieć o tym co się zdarzyło 

 Wyjaśnimy, że nikt nie ma prawa zmuszać nas do czynności 

powodujących dyskomfort, smutek czy strach 

 Udamy się z wizytą do Dwójki i pobawimy się tam w różne ciekawe 

zabawy rozwijające umiejętność liczenia i myślenia matematycznego, 

w Ogrodach Liczbowych Willego 

 Zrobimy wspólnie kilka kolorowych eksperymentów z wodą i 

stworzymy do tego pracę plastyczną  

http://edukacja.fdds.pl/e44bb69d-5079-4d85-af44-

fc3ad703f467/Extras/chronimy-dzieci-1-net.pdf 

http://edukacja.fdds.pl/e44bb69d-5079-4d85-af44-fc3ad703f467/Extras/chronimy-dzieci-1-net.pdf
http://edukacja.fdds.pl/e44bb69d-5079-4d85-af44-fc3ad703f467/Extras/chronimy-dzieci-1-net.pdf


“If You’re Happy” 

CD: Super Simple Songs 1; muz. i sł.: Super 

Simple Learning; śpiew.: Matt Stamm and Leah 

Hays 

 

If you're happy happy happy clap your hands. 

If you're happy happy happy clap your hands. 

If you're happy happy happy clap your hands, clap your hands 

If you're happy happy happy clap your hands. 

If you're angry angry angry stomp your feet. 

If you're angry angry angry stomp your feet. 

If you're angry angry angry stomp your feet, 

stomp your feet. 

If you're angry angry angry stomp your feet.  

If you're scared scared scared say, "Oh no!" 

If you're scared scared scared say, "Oh no!" 

If you're scared scared scared say, "Oh no!" 

Say, "Oh no!" 

If you're scared scared scared say, "Oh no!" 

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap. 

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap. 

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap, take a nap. 

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap. 

If you're happy happy happy clap your hands. 

If you're happy happy happy clap your hands. 

If you're happy happy happy clap your hands, 

clap your hands. 

If you're happy happy happy clap your hands.  https://www.youtube.com/watch?v=pjnKkK8o9IA 

https://www.youtube.com/watch?v=DONK2BWYlTU 

https://www.izlesene.com/video/23-nisan-sarkimiz-if-youre-

happy-super-simple-songs/9246109 

 

https://www.voicetube.com/videos/18896  

https://www.youtube.com/watch?v=pjnKkK8o9IA
https://www.youtube.com/watch?v=DONK2BWYlTU
https://www.izlesene.com/video/23-nisan-sarkimiz-if-youre-happy-super-simple-songs/9246109
https://www.izlesene.com/video/23-nisan-sarkimiz-if-youre-happy-super-simple-songs/9246109
https://www.voicetube.com/videos/18896


3. Temat: Były sobie dinozaury 
Termin realizacji: 12-16 marca 2018r. 
 

 Poznamy wybrane zwierzęta (dinozaury) i rośliny 

(np. olbrzymie) występujące w tamtym okresie 

 Posłuchamy wiersza „Dinozaury” i na jego podstawie 

odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego dinozaury wyginęły 

 Wspólnie pobawimy się przy piosence „Zabawa” 

 Wykonamy ciekawą pracę plastyczną – dinozaury 

 Wysłuchamy opowiadania J. Papuzińskiej „Jak 

nasza mama hodowała potwora” 

 Pobawimy się w ogrodach liczbowych Will’ego doskonaląc 

umiejętność liczenia w zakresie trzech  

 Porozmawiamy o dobrych i złych tajemnicach realizując program 

„Chronimy Dzieci” 

  

https://www.dreamstime.com/stock

-image-cute-dinosaur-cartoon-

illustration-image33230511  

http://przedszkole-nefrytowa.edu.pl/dzien-dinozaura-2/  

https://www.dreamstime.com/stock-image-cute-dinosaur-cartoon-illustration-image33230511
https://www.dreamstime.com/stock-image-cute-dinosaur-cartoon-illustration-image33230511
https://www.dreamstime.com/stock-image-cute-dinosaur-cartoon-illustration-image33230511
http://przedszkole-nefrytowa.edu.pl/dzien-dinozaura-2/


„Dinozaury” 

Wiersz Aleksandry Wojtyły 

Dinozaury to takie stworzenia, 

których już od dawna na świecie nie ma. 

 

Niektóre były duże, wielkości wieżowca,  

a inne małe, na przykład jak owca. 

 

Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie, 

jego się bało każde stworzenie. 

 

Jak szedł to wokół ziemia drżała, 

siał pośród zwierząt strachu bez mała. 

 

Największe były brontozaury chyba,  

ich szyje sięgały prawie do nieba.  

 

Skubały listki z koron drzew, 

smakował im także mały krzew. 

 

Pterozaury to gady, które latały, 

one naszym ptakom początek dały. 

 

Diplodoki to gady pływające, 

ich rozmiary były imponujące. 

 

Dinozaury wyginęły miliony lat temu 

i do dzisiaj nie wiemy czemu. 

 

Krążą na ten temat różne spekulacje  

i do końca nie wiadomo, kto ma racja. 

  

https://www.etsy.com/listing/566858036/cartoon-dinosaur-pattern-by-

faenkova?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_ty

pe=gallery&ga_search_query=dinosaur&ref=sc_gallery-7-

7&plkey=46fd39c8f249116e1a27d6d7e9031a3f0d9e82de:566858036 

http://novadecor.bg/en/product/968/dino-world.html  

https://www.etsy.com/listing/566858036/cartoon-dinosaur-pattern-by-faenkova?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=dinosaur&ref=sc_gallery-7-7&plkey=46fd39c8f249116e1a27d6d7e9031a3f0d9e82de:566858036
https://www.etsy.com/listing/566858036/cartoon-dinosaur-pattern-by-faenkova?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=dinosaur&ref=sc_gallery-7-7&plkey=46fd39c8f249116e1a27d6d7e9031a3f0d9e82de:566858036
https://www.etsy.com/listing/566858036/cartoon-dinosaur-pattern-by-faenkova?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=dinosaur&ref=sc_gallery-7-7&plkey=46fd39c8f249116e1a27d6d7e9031a3f0d9e82de:566858036
https://www.etsy.com/listing/566858036/cartoon-dinosaur-pattern-by-faenkova?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=dinosaur&ref=sc_gallery-7-7&plkey=46fd39c8f249116e1a27d6d7e9031a3f0d9e82de:566858036
http://novadecor.bg/en/product/968/dino-world.html


4. Temat: Witamy radośnie wiosnę 

Termin realizacji: 19-23 marca 

2018r. 
 

 Będziemy uczyć się piosenki B. Formy „Spotkanie z wiosną” rozwijając 

umiejętności wokalno-taneczne. 

 Przeczytamy wierszyk „Prośba do słoneczka” B. Formy 

 Wykonamy wiosenną pracę plastyczną 

 Podczas spacerów poobserwujemy pogodę, zjawiska atmosferyczne 

oraz zmiany zachodzące w otoczeniu i przyrodzie 

 Pobawimy się w ogrodach Will’ego przeliczając oraz segregując 

słoneczka i chmurki 

 W oparciu o program „Chronimy Dzieci” zrealizujemy temat Moje 

ciało należy do mnie 

 

 

Piosenka: Spotkanie z wiosną 

Autor: Bożena Forma 

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj. 

Słychać świergot ptaków. 

A w ogrodzie spotkać można 

miłych przedszkolaków. 

 

Ref: Wiosna wiosna przyszła do nas 

bierzmy się za ręce. 

Pośród młodej bujnej trawy 

kwiatów coraz więcej. 
  

https://www.printoteka.pl/ml/materials/item/2291  

https://www.pakamera.pl/dodatki-plakaty-ilustracje-obrazy-

inne-lakaii-nr811729.htm  

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F
https://www.printoteka.pl/ml/materials/item/2291
https://www.pakamera.pl/dodatki-plakaty-ilustracje-obrazy-inne-lakaii-nr811729.htm
https://www.pakamera.pl/dodatki-plakaty-ilustracje-obrazy-inne-lakaii-nr811729.htm


„Prośba do słoneczka” 

Autor: Bożena Forma 

Malutka główka krokusa 

nad śniegiem się pojawiła. 

To znaczy, że już wkrótce 

przybędzie wiosna miła. 

 

Słoneczko nasze kochane, 

bardzo cię prosimy. 

Ogrzewaj mocno ziemię, 

zacieraj ślady zimy. 

Pod śniegiem mocno bije 

pani przyrody serce. 

Słoneczko wyślij promienie, 

daj ciepła jak najwięcej. 

 

Urośnie młoda trawa, 

rozwiną się pąki na drzewach. 

Dla ciebie miłe słoneczko 

każdy ptaszek zaśpiewa. 

  

http://allegro.pl/krokus-akwarela-oryginal-

i5060711151.html  

http://martom-hurtownia.pl/lampa-scienna-kinkiet-

sciane-duze-slonce-sloneczko-6413.html  

http://splashirrigation.com/rainy-days-ummm-thursdays/ 

 

http://allegro.pl/krokusy-akwarela-oryginal-

i5121723255.html?bundle_id=d29e87a1-25e3-48e6-9212-

ec3ed21a39b1#thumb/1  

http://allegro.pl/krokus-akwarela-oryginal-i5060711151.html
http://allegro.pl/krokus-akwarela-oryginal-i5060711151.html
http://martom-hurtownia.pl/lampa-scienna-kinkiet-sciane-duze-slonce-sloneczko-6413.html
http://martom-hurtownia.pl/lampa-scienna-kinkiet-sciane-duze-slonce-sloneczko-6413.html
http://splashirrigation.com/rainy-days-ummm-thursdays/
http://allegro.pl/krokusy-akwarela-oryginal-i5121723255.html?bundle_id=d29e87a1-25e3-48e6-9212-ec3ed21a39b1#thumb/1
http://allegro.pl/krokusy-akwarela-oryginal-i5121723255.html?bundle_id=d29e87a1-25e3-48e6-9212-ec3ed21a39b1#thumb/1
http://allegro.pl/krokusy-akwarela-oryginal-i5121723255.html?bundle_id=d29e87a1-25e3-48e6-9212-ec3ed21a39b1#thumb/1


5. Temat:  

Termin realizacji: 26-30.03.2018r. 
 

 Na podstawie wiersza J. 

Koczanowskiej „Wielkanoc” dowiemy 

się co możemy umieścić w koszyczku 

wielkanocnym 

 Będziemy bawić się w ogrodach 

liczbowych Will’ego i doskonalić 

liczenie w zakresie czterech 

przeliczając pisanki 

 Nauczymy się piosenki „Zając 

malowany” rozwijając umiejętności muzyczno-wokalne 

 Będziemy układać historyjkę obrazkową o kurczątkach 

 Wykonamy wielkanocną pracę plastyczną 

 

Wielkanoc 

Autor: J. Koczanowska 

W wielkanocnym koszyczku, 

przystrojonym pięknie, 

kłóciły się pisanki 

o najlepsze miejsce. 

Każda chciała spoczywać 

tuż obok rzeżuchy, 

zielonej i puszystej 

jak miękkie poduchy. 

Wtem do akcji wkroczył 

cukrowy baranek, 

zjadł zielona rzeżuchę, 

przerwał spór pisanek! 

  

https://pl.pinterest.com/pin/102668066479269942/ 

http://slowo.grodnensis.by/index.php?lang=by&option=com_conte

nt&Itemid=212&limitstart=770  

https://pl.pinterest.com/pin/102668066479269942/
http://slowo.grodnensis.by/index.php?lang=by&option=com_content&Itemid=212&limitstart=770
http://slowo.grodnensis.by/index.php?lang=by&option=com_content&Itemid=212&limitstart=770


Piosenka “ZAJĄC MALOWANY” 

muz.: Barbara Kolago, sł.: Dorota Gellner 

1.NA KUBECZKU Z PORCELANY MIESZKA ZAJĄC MALOWANY 

KIEDY TYLKO SIĘ PORUSZY, TO W HERBACIE MOCZY USZY 

REF: MÓWIĘ WAM, MÓWIĘ WAM 

CO JA Z TYM ZAJĄCEM MAM! 

2.SIEDZI ZAJĄC NA KUBECZKU, LEWĄ NOGĘ MOCZY W MLECZKU. 

ALE MLECZKO NIE DLA NIEGO, ON BY WOLAŁ COŚ INNEGO. 

REF: MÓWIĘ WAM, MÓWIĘ WAM 

CO JA Z TYM ZAJĄCEM MAM! 

3.WYTARŁ ZAJĄC MOKRE USZY, ZROBIŁ CZTERY WIELKIE SUSY, 

USIADŁ W LESIE NA POLANIE- CO JA TERAZ POWIEM MAMIE? 

NO CO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały: Marta Lubaczewska, Izabela Świder 

 

http://www.yourvets.co.uk/news/yourvets-easter-opening-hours-2014/ 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Kolago
http://www.yourvets.co.uk/news/yourvets-easter-opening-hours-2014/

