
Grupa IX „Jagódki”  
Zadania na Marzec: 

TEMATY KOMPLEKSOWE:  
 

1. Projekt „Woda” 

2. Zwierzęta naszych pól i 
lasów 

3. Marcowa pogoda 

4. Wiosenne 
przebudzenia 

 

 
 

1. Projekt „Woda” 



 
Cele projektu: 

1. Zapoznanie się z obiegiem wody w przyrodzie, z jej właściwościami. 

2. Rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz 

określanie położenia przedmiotów względem siebie. 

3. Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla współczesnego świata. 

4. Rozwijanie umiejętności formułowania pytań i odpowiedzi, poprzez 

wspólne doświadczenia z wodą, samodzielne dochodzenie do wiedzy. 

5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. 

6. Prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z 

realizacją projektu. 

7. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wyodrębnianie 

obiektów do liczenia, liczenie, określanie ich ilości, tworzenie zbiorów, 

porównywanie i klasyfikowanie. 

8. Zapoznawanie z podstawowymi zwrotami, piosenkami i zabawami w 

języku angielskim o tematyce projektu. 

 



2. Zwierzęta naszych pól i 
lasów 

 
W tym tygodniu dzieci będą:  
- wzbogacały wiedzę na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka  

- rozwijały sprawność manualną  

- wzbogacały wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających 

w lesie  

- dokonywały oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań  

- rozwijały sprawność ruchową  

- wzbogacały wiadomości na temat zwierząt żyjących na polu  

- rozwijały logiczne myślenie  

- rozwijały umiejętności tworzenia akompaniamentu  

- wyjaśniały pojęcia ptaki, ssaki, owady  

- tworzyły kolekcje, porządkowały elementy wg jednej cechy  

- utrwalały wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla 

środowisk lasu i pola  

- rozpoznawały i nazywały wielkie i małe litery  



- odkrywały literę „u”  

- rozwijały umiejętności klasyfikowania  

- układały nazwy zwierząt z rozsypanki literowej  

- rozwiązywały krzyżówki  

- składały obrazek pocięty na kilka elementów  

 

Piosenka W lesie (sł. i muz. J. Kucharczyk) 
1. Lubię spacerować po lesie zielonym, obserwować żuki, biedronki i pszczoły. Kwiatkiem się 

zachwycić, spróbować poziomki słuchać, jaki piękny las nam daje koncert. 
Ref.: Las tak pięknie szumi – szu, szu, szu, szu, szu, strumyk wody toczy – chlupu, chlupu, chlup. 
Pszczoły, osy bzyczą – bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, ptaszek gdzieś zaśpiewa – tirli, tirli, li. Kukułeczka 
kuka – kuku, kuku, kuku, dzięcioł w drzewo stuka – stuku, stuku, stuk. Cicho jeż przemyka – tupu, 

tupu, tup. Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór. Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór. 
2. Tu rosną paprocie, tam mech, jak dywanik, i leśne jeżyny, i słodkie maliny. Pod listkiem się 

schował muchomor czerwony białymi kropkami pięknie przystrojony. 
Ref.: Las tak pięknie szumi – szu, szu, szu, szu, szu, 

 

3. Marcowa pogoda 

 
W tym tygodniu dzieci będą:  
- poznawały znaczenie witamin dla zdrowia człowieka  
- rozpoznawały i nazywały różne produkty żywnościowe bogate w witaminy  
- rozwijały sprawność manualną i koordynację wzrokowo- ruchową  



- kojarzyły zjawiska atmosferyczne z porami roku  
- rozpoznawały znaki synoptyczne  
- rozwijały sprawność manualną  
- dbały o postawę ciała podczas ćwiczeń gimnastycznych  
- dowiadywały się o konieczności dostosowywania ubioru do warunków 
atmosferycznych  
- udzielały dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat  
- poznawały jakie informacje podawane są w prognozie pogody  
- rozwijały umiejętności wokalne  
- rozwijały umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie 
kardynalnym i porządkowym do 6  
- porównywały liczebność zbiorów  
- zapoznawały się z ludowym zwyczajem żegnania zimy  
- utrwalały nazwy pór roku, dostrzegając ich regularność  
- zapoznawały się z wyglądem wierzby  
- rozpoznawały i nazywały małe i wielkie litery  
- poznawały słowa rozpoczynające się głoską „c”  
- opisywały wygląd litery C, c  
- używały liczebników porządkowych oraz kardynalnych w zakresie 10  
- układały wyrazy z rozsypanki sylabowej lub literowej 
 

Piosenka: "Żartowniś marzec" 
Sł i muz. K. Gowik 

I. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe, 
a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre. 
Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie. 
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, to deszcz. 
Ciap, ciap, ciap, to śnieg. 
Puk, puk, puk, to grad. 

Uuu- to wiatr! 
II. 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…. 

 

4. Wiosenne 
przebudzenia 

 
W tym tygodniu dzieci będą:  
- poznawały właściwości ziemi i piasku  

- wzbogacały wiedzę na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji  

- rozwijały sprawność manualną i koordynację wzrokowo- ruchową  

- obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z 

aktualną porą roku  

- wzbogacały wiedzę na temat pierwszych wiosennych kwiatów  

- rozwijały umiejętności uważnego słuchania  

- dostrzegały zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem 

wiosny  



- utrwalały nazwy roślin charakterystycznych dla środowiska parku  

- rozwijały umiejętność poruszania się w przestrzeni w rytmie muzyki  

- wyrabiały reakcję na zmiany tempa  

- określały zmiany zachodzące w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą 

roku  

- przezwyciężały lęk i nieśmiałość przed wystąpieniami publicznymi  

- rozwijały spostrzegawczość wzrokową  

- zapoznawały się z efektem odbicia i symetrii  

- dostrzegały regularność w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach 

zwierząt  

- rozwijały obustronną koordynację ruchową, 

rozpoznawały i nazywały małe i wielkie litery, odkrywały literę Ł, ł- układały 

schematy o prostej budowie z wykorzystaniem poznanej litery  

- rozwijały umiejętności uważnego czytania ze zrozumieniem  

- tworzyły obrazki z piasku, układały z nasion fasoli itp. obrazków- nadawanie 

swoim pracom nazwy  

- czytały sylaby, dokonywały syntezy i odczytywały całe wyrazy  

- oceniały prawdziwość zdań  

- rysowały na kartce w kratkę- tworzyły symetrię. 

 

Wiersz B. Formy Nadeszła wiosna 
Spojrzał w okno mały Paweł, 

a w ogrodzie wiosna... 
Świeżą trawę, przebiśniegi 
w koszu nam przyniosła. 
Obudziła pąki kwiatów 
w parku i w ogrodzie 

Zapomnijcie, moi mili, 
o śniegu i chłodzie. 

Pożyczyła od słoneczka 
garść ciepłych promieni. 
Gdy ogrzeje nimi ziemię, 

świat się zazieleni. 



 

 
W tym tygodniu dzieci będą:  
- zapoznawały się z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami 
zamieszkującymi ten kontynent  
- rozwijały sprawność manualną i spostrzegawczość wzrokową  
- kształtowały poczucie estetyki  
- poszerzały wiadomości na temat ogrodu zoologicznego oraz zwierząt 
egzotycznych  
- zapoznawały się z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych  
- ćwiczyły pamięć poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków  
- rozwijały ogólną sprawność ruchową  
- rozwiązywały i układały zagadki  
- kształtowały poczucie rytmu  



- reagowały odpowiednim ruchem na ustalone sygnały  
- z uwagą słuchały opowiadania  
- poznawały właściwości bananów, w tym ich walorów smakowych  
- uważnie słuchały wiersza i udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące jego 
treści  
- zapoznawały się z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je 
zwierzętami  
- usprawniały drobne mięśnie dłoni  
- odkrywały literę” z”, określały miejsce głoski w słowach o prostej budowie 
fonetycznej  
- rozpoznawały i nazywały poznane wcześniej litery, 
 -odkrywały zapis cyfrowy liczby 10  
- tworzyły wyrazy z rozsypanki wyrazowej  
 

NA SAWANNIE 

słowa i muzyka: K. Gowik 

1.Na sawannie słońce piecze, szumią trawy, 

a zwierzęta mają swoje różne sprawy. 

Chodzą, biegną i pływają, i fruwają, 

więc zobaczmy, jakie ważne sprawy mają. 

Gepard głośno chwali się, że jest najszybszy. 

Nosorożec martwi się, że jest najbrzydszy. 

Zebra twierdzi, że jest tutaj najpiękniejsza, 

a żyrafa, że jest przecież najmądrzejsza. 

Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca. 

Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca. 

Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody 

zwierzaki ciągle wskakują do wody. 

Chlup, chlup, chlup, chlup. 

Chlup, chlup, chlup, chlup! 

2. W cieniu wielkich baobabów śpią 

lamparty. https://uwalls.pl/fototapety-afrykanska-sawanna-3307/ 

Hieny dziś opowiadają sobie żarty, 

a pod palmą przyczaiła się pantera. 

Na akacji siedzi sęp i myśli zbiera. 

Na sawannie dzień jak co dzień, bez pośpiechu, 



trochę żartów, trochę kłótni, trochę śmiechu. 

Na sawannie słońce piecze, szumią trawy, 

a zwierzęta mają swoje różne sprawy. 
 
 

Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka



 

 

 

 

Rodzinne zabawy 

matematyczne: 

 
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-dzieci-liczby-i-image90287346 

7. INTUICJE GEOMETRYCZNE- kształtowanie w umysłach dzieci pojęć, 

także geometrycznych trwa stosunkowo długo i odbywa się na zasadzie 

stopniowych przybliżeń. W przypadku pojęć geometrycznych ważne są 

osobiste doświadczenia dzieci: manipulacje pozwalające porównywać 

przedmioty, dostrzegać i koncentrować się na cechach podobnych i nazywać 

je. Dzięki nim intuicyjne rozumienie sensu staje się bardziej precyzyjne i 

dziecko może już słowami uzasadnić, że dana nazwa określa obiekty 

podobne, że są one różne od innych, inaczej nazywanych. Wynika z tego, że 

dzieci budują swoją pojęciową wiedzę przechodząc od konkretnych 

doświadczeń, do uogólnienia. 

Mając na uwadze fakt, że na kształtowanie się pojęć geometrycznych wpływają 

osobiste doświadczenia dzieci, w tym manipulacje pozwalające porównywać 

przedmioty, dostrzegać i koncentrować się na cechach podobnych do naszej 

przygody z geometrią zaprzęgnęliśmy całą masę pomocy, którym nie tyle można 

się przyjrzeć co jeszcze dotknąć, ułożyć z nich coś, zbudować. 

Przykłady zabaw: 



 CZARODZIEJSKI WOREK 

Cel: Utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, 

trójkąt. 

Dziecko otrzymuje woreczek, w których znajdują się klocki w kształcie koła, 

kwadratu, prostokąta, trójkąta. figury geometryczne. Na hasło „Szukamy koła”, 

dziecko wyszukuje za pomocą dotyku odpowiedniej figury. 

 KOSZ Z FIGURAMI 

Cel: Utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, 

trójkąt.Kształtowanie umiejętność przeliczania w dostępnym zakresie i tworzenia 

zbiorów wg jednej cechy. 

Mamusia lub tatuś przygotowuje wycięte z kolorowego papieru figury 

geometryczne, które wkłada do koszyczka oraz talerzyki, na których przykleja po 

jednej figurze. Rozpoczyna zabawę od  recytacji wiersza:  

Koszyk pełen figur mam 

Pomieszały mi się tam. 

Bardzo proszę Cię Kochanie 

ułóż je zgodnie z kształtami. 

Dziecko segreguje figury na talerzyki oznaczone kartonikami z odpowiednim 

kształtem 

(trójkąt, kwadrat, koło, prostokąt). Przeliczają ich ilość. 

 

 

 

Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka 


