
ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU MARCU GR IX 

https://www.decalsextremeonline.com/Tigger-Winnie-The-Pooh-Die-cut-Vinyl-Decal-Sticker-4-Sizes-
_p_135.html 

 

Tematy kompleksowe: 

1. Zwierzęta dżungli i sawanny 

2. Zwierzęta naszych pól i lasów 

3. Marcowa pogoda 

4. Wiosenne przebudzenie 

Planujemy w marcu: 

-Warsztaty Bańkowe 

-Warsztaty suchy lód i żelki 

-Wycieczkę autokarową do BT Guliwer na Warsztaty 

Wielkanocne 



Temat kompleksowy: Zwierzęta dżungli i sawanny 

Data realizacji: 04-08.03.2019 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk (dżungla, sawanna), 

 

skazywanie właściwego cienia, 

 

rozwijanie koncentracji uwagi, 

 

 

 

 

porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, 

wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek), 

 

 

https://www.tapeciarnia.pl/222939_zyrafa_sawanna_afryka 

 



Piosenki i wierszyki: 

http://www.ringsaker.kommune.no/lunsj-og-musikk.6036859.html?showtipform=2 

 

 

„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, www.Media Nauka.pl 

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! 

 

 

Data realizacji: 11.03-15.03.2019 

Temat kompleksowy: „Zwierzęta naszych pól i lasów” 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 

https://www.ravelo.pl/klocki-16-elementowe-zwierzeta-pol-i-lasow-zielone,p100294785.html 

 



 

przekazywanych przez nauczyciela. 

 rozwijanie słuchu poprzez rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków 

dochodzących z bliskiego otoczenia. 

 

 

(stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej), 

 

względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, 

kredki do kredek). 

 sprawności fizycznej, 

 

 

 

 

Piosenki i wierszyki: 

http://www.ringsaker.kommune.no/lunsj-og-musikk.6036859.html?showtipform=2 

 “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” - fragment wiersza 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. 

 

 

Data realizacji: 18.03-22.03.2019 

Temat kompleksowy: „Marcowa pogoda” 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 

 

 



rozwijanie poczucia rytmu, 

przedszkolu, 

przedmiotów 

z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; 

dostrzeganie roli ostatniego liczebnika), 

 

– 

język, wargi, żuchwę, 

 

łego ciała, w tym sprawności rąk. 

 

 

 

 

 

http://www.garnek.pl/zibidzi/8935366/pogoda-zmienna-typowo-marcowa 

 



“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. www.przedszkolankowo.pl 

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. 

 

 

Data realizacji: 25.03-29.03.2019 

Temat kompleksowy: „Wiosenne przebudzenie” 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

rozwijanie zainteresowania dźwiękami muzyki relaksacyjnej, 

 

 

 

zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków 

(np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy) 

- ruchowej, 

 

ślony temat, 

 

–

podstawowych i pochodnych), 



przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym 

dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika. Klasyfikowanie – 

porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość. 

Wykorzystanie Ogrodów Willy’ego oraz dywanu interaktywnego. 

Wprowadzenie elementów kodowania na dywanie. 

 

 

https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/wiosna-2018-pogoda-dlugoterminowa-marzec-kwiecien-jaka-wiosna      

 

„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. 



 

 

http://www.e-ogrodek.pl/a/kiedy-sie-zaczyna-sie-wiosna-i-jakie-rodzaje-wiosny-mamy-19225.html 

 

 „Wiosna idzie” sł. Ewa Szelburg-Zaremba 

Wiosna idzie! 

Przyleciały skowroneczki 

z radosną nowiną, 

zaśpiewały, zawołały 

ponad oziminą: 

- Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

śniegi w polu giną! 

  Opracowała: Sylwia Głuchowska 


