Tematy kompleksowe realizowane w marcu:
Tydzień pierwszy 4 III - 8 III 2019r.
TEMAT: ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY.

Cele ogólne:
 wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk (dżungla, sawanna),
 nazywanie zwierząt na obrazku. Rytmiczne dzielenie (na sylaby) ich nazw.
Wskazywanie właściwego cienia,
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 rozwijanie koncentracji uwagi,
 rozwijanie sprawności manualnej,
 rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk,
 umuzykalnianie dzieci, ilustrowanie ruchem treści piosenki,
 rozwijanie kompetencji matematycznych: utrwalanie pojęć: duży, mały,
porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np.
barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
 rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 rozwijanie zdolności plastycznych,
 uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania
ruchami narządów artykulacyjnych, nauka prawidłowej artykulacji głoski s,
 bogacenie zasobu słownictwa.

www.dinoanimals.pl

„Żyrafa” (sł. i muz. B. Forma)
I. Czy jest duża, czy jest mała,
w cętki jest pokryta cała.
Ma na głowie małe rogi,
długą szyję, długie nogi.
Ref.: To żyrafa, to żyrafa,
lubi tańczyć tak jak ja,
kręci szyją w różne strony,
w górę, w bok, raz i dwa.
II. Śmieszny taniec wywijaniec
dziś żyrafa tańczyć będzie,
pokazuje nowe kroki,
o jej tańcu słychać wszędzie.
Ref.: To żyrafa…
III. Krok do przodu, krok do tyłu,
teraz tupie razem z nami,
już od rana jest w przedszkolu,
tańczy dziś z przedszkolakami.
Ref.: To żyrafa...

“TYGRYS” - wiersz Doroty Gellner
Pod stolikiem tygrys śpi.
Pewnie ma tygrysie sny.
Pod stolikiem tygrys chrapie
i zębami strasznie kłapie.
Jaki ogon!
Jaka głowa!
I co z tego,
że pluszowa?!

www.Media Nauka.pl

Tydzień drugi 11 III – 15 III 2019r.
TEMAT: ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW.

Cele ogólne:
 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych,
 poszerzanie wiedzy na temat wiewiórki,
 rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich)
przekazywanych przez nauczyciela.
 rozwijanie słuchu poprzez rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków
dochodzących z bliskiego otoczenia.
 wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt leśnych i polnych,
 kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
(stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej),
 rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów; klasyfikowanie ich ze
względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków,
kredki do kredek).
 rozwijanie sprawności fizycznej,
 nauka prawidłowej wymowy głoski p,
 poszerzanie wiedzy na temat ptaków żyjących w Polsce,

rozwijanie spostrzegawczości.
www.pigmejka.pl

“Wiewiórka” (sł. i muz. B. Forma)
I. Zwinna wiewióreczka na drzewo umyka,
to zerka na dzieci, to do ich koszyka.
Chodźcie ze mną, proszę, dajcie mi orzeszka,
za to wam pokaże, kto na drzewie mieszka.
Ref. Wiewióreczko miła, ja orzeszki mam,
bardzo proszę, wiewióreczko – orzeszka ci dam.
II. Wiewiórki rodzina w dziupli się schowała,
wesołą gromadką gości powitała.
Na co masz ochotę, wiewiórko wybieraj.
Razem z dziećmi swymi do dziupli zabieraj.
“Dzieci, zwierzęta i leśne echo” - frag. wiersz B. Szelągowskiej
Las, a w lesie Ada z Olkiem
bawią się wesoło.
Wypatrują leśnych zwierząt
ukrytych wokoło.
Tu sarenka, a tam zając
raźno sobie kica.
Jeleń biegnie, swym porożem
dzieciaki zachwyca.

www.geocaching.pl

Tydzień trzeci 18.III – 22 III 2019r.
TEMAT: MARCOWA POGODA.

Cele ogólne:











wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych,
pobudzanie ciekawości badawczej (badanie tonięcia i pływania ciał),
rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek,
rozwijanie poczucia rytmu,
próby akompaniowania do piosenek na instrumentach dostępnych w przedszkolu,
rozwijanie kompetencji matematycznych (liczenie wyodrębnionych przedmiotów
z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku;
dostrzeganie roli ostatniego liczebnika),
rozwijanie zdolności plastycznych,
nauka prawidłowej wymowy głoski k, ćwiczenia usprawniające narządy mowy –
język, wargi, żuchwę,
poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

www.tvnmeteo.tvn24.pl

“Deszczyk” - sł. i muz. B. Forma
I.Kapu, kapu, pada deszcz,
strugi lecą z nieba.
A ja jednak powiem wam,
martwić się nie trzeba.
Ref.: Weź parasol zaraz do ręki,
włóż na nogi kalosze.
Zanuć słowa tej piosenki
i wesoło ruszaj w drogę.
II. Kapu, kapu, kapu, kap,
deszczyk z nieba leci,
w kroplach deszczu,
nucąc tak, idą sobie dzieci.
Ref.: Weź parasol…
III. Kapu, kapu, pada deszcz,
wszystko mokre wkoło.
Przez kałuże sobie skacz,
śmiejąc się wesoło.
Ref.: Weź parasol…
“Marcowe kaprysy” - wiersz B. Formy
Ja jestem marzec, ja wam pokaże,
jak dobrze mieszać pogodę w garze.
Zanim na dobre wiosna przybędzie,
ja ślady zimy zostawię wszędzie.
Zmarzną wam nosy I zmarzną uszy,
I jeszcze trochę śnieżek poprószy.
I chociaż słońce mocniej przygrzeje,
to jeszcze chłodnym wiatrem powieje.

www.przedszkolankowo.pl

Tydzień czwarty 25 III – 29 III 2019r.
TEMAT: WIOSENNE PRZEBUDZENIE.

Cele ogólne:
 rozwijanie zainteresowania dźwiękami muzyki relaksacyjnej,
 stwarzanie warunków do kontaktu z przyrodą,
 nauka prawidłowej artykulacji głoski m,
 wzbudzanie zainteresowania wiosenną przyrodą (obserwowanie zmian
zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków
(np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej,
 wzbogacanie wiedzy o ptakach,
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 rozwijanie sprawności rąk,
 rozwijanie zdolności plastycznych (rozróżnianie i nazywanie barw –
podstawowych i pochodnych),
 rozwijanie kompetencji matematycznych (liczenie wyodrębnionych przedmiotów
z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku;
dostrzeganie roli ostatniego liczebnika. Klasyfikowanie - porównywanie
przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i
przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
www.bikestats.pl

“Spotkanie z wiosną” - sł. i muz. B. Forma
I. 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.
www.garnek.pl

“Kotki i kotki” - wiersz B. Szelągowskiej
Mleka nie piją i nie biegają.
I – jak to kotki – futerka mają.
Lecz - dziwna sprawa – na drzewie rosną:
szare, puchate …. I tylko wiosną!
Patrzcie – na stole wazon z baziami!
A gdzie są kotki?
Zgadnijcie sami!

Opracowała: Monika Kornasiewicz

