
Opracowała: Katarzyna Kaczmarczyk  

GRUPA IX PUCHATKI 

            MARZEC 

         www.geocaching.com 

 

Zadania realizowane w miesiącu marcu 

Tematy kompleksowe: 

 "Poznajemy zwierzęta" 

 "Były sobie dinozaury" 

 "Wiosna tuż-tuż" 

 "Wielkanocny czas" 

                           

https://pixers.pl 



Temat kompleksowy: "Poznajemy 

zwierzęta" 

Termin realizacji (05.03.-09.03.2018r.) 

 

Cele: 

 Doskonalenie umiejętności klasyfikowania  

 Poznanie wiersza „Zwierzęta na łące” 

 Dostrzeganie różnic w budowie dzikich 

zwierząt, dostępnych w bezpośredniej 

obserwacji  

 Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach 

ruchowych  

 

 

 

 

 

 



 

WIERSZ 
Autor: Józefa Mazurkiewicz 

           Pewien bocian raz na łące 

chciał ukłonić się biedronce. 

Lecz biedronka odleciała 

 i ukłonu nie widziała. 

Nie chce patrzeć? Trudna rada. 

Jednak kłaniać się wypada. 

Ukłon to szacunku znak - 

tak pomyślał mądry ptak, 

że to dobry zwyczaj taki 

wiedzą nawet przedszkolaki. 
 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: "Były sobie 

dinozaury" 

Termin realizacji (12.03.-16.03.2018r.) 

 

Cele: 

 Poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i 

roślin (np. olbrzymie paprocie) 

występujących w tamtym okresie. 

 Rozwijanie sprawności ruchowej - zabawy z 

elementami gimnastyki 

 Poznanie wiersza pt. „Dinozaury” 

 

 

 

 



WIERSZ 

Autor: Aleksandra Wojtyła 

Dinozaury  

 

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. 

 
https://www.dreamstime.com 



Temat kompleksowy: "Wiosna tuż tuż" 

Termin realizacji (19.03.-23.03.2018r.) 

Cele:  

 Obserwowanie zmian zachodzących w 

przyrodzie przed zbliżającą się wiosną 

 Doskonalenie percepcji słuchowej - zagadki 

słuchowe 

  Poznanie piosenki „Wkrótce wiosna” 

 Poznanie oznak wiosny 

 

PIOSENKA „WKRÓTCE WIOSNA” 

AUTOR: B. Lewandowska, Z. Ciechan 

 

Pierwszy obudził się pierwiosnek 

Potem chochoły spadły z róż. 

Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 

żeby na pole przyszła już! 



Refren: Bo zima, bo zima 

każdemu obrzydła! 

Niech słońce jej da pstryczka w nos! 

Niech wiosnę, niech wiosnę 

przyniosą na skrzydłach 

bociek, jaskółka, szpak i kos. 

Złoto błysnęło na leszczynach 

Zapach obudził senny ul. 

Wiosenną orkę chcą zaczynać 

głodne gawrony z pustych pól. 

Refren: Bo zima, bo zima… 

 
https://pracownieorange.pl 



Temat kompleksowy: "Wielkanocny czas" 

Termin realizacji (26.03.-30.03.2018r.) 

 

Cele: 

 

 Poznanie tradycji i zwyczajów 

związanych z Wielkanocą 

 Wykonanie pracy plastyczne 

„Wielkanocne jaja” 

 Poznanie zabaw wielkanocnych 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKA „SĄ TAKIE ŚWIĘTA” 

Autor: H. Tracz 

Są takie święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca 

blasku 

i wielka miłość rośnie w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody 

w zielone każdy z wiosną gra. 

Już zima poszła spać za morza 

a w naszych sercach radość trwa. 

 

Ref. Kolorowe pisanki przez 

dzieci malowane, 

pierwsze bazie, pierwiosnki, 

bratki wiosna nam śle. 

Białe z cukru baranki jak 

zaczarowane, 

małe, żółte kurczątka, zniknął cały 



już śnieg. 

W piecu rosną sękacze, baby 

wielkanocne 

I mazurek „filutek”, spójrzcie 

tam pierwszy liść. 

Według starej recepty babcia 

barszcz ugotuje, 

przyjdzie cała rodzina na te 

święta już dziś. 

l / 

http://www.breakspark.com/blog 


