
CO WYDARZY SIĘ  

U BIEDRONEK  

W  MARCU? 

1. W MARCU JAK W GARNCU 
Dzieci będą: 

 utrwalać informacje o zmianach 
zachodzących w przyrodzie, będą 
odwoływać  się do własnych doświadczeń; 

 doskonalić umiejętności matematyczne – 
aspekt porządkowy liczb z wykorzystaniem 
Polskiego Języka Migowego jak również 
określanie objętości płynów; 

 rozwijać kompetencje językowe i miękkie 
przez poznanie przysłów, wysłuchanie 
wierszy i opowiadań  związanych z wiosną; 

 poznawać wielką, małą literę W,w; 
 rozwijać sprawność grafomotoryczną. 

 

 

„Marzec – czarodziej” 

Chodzi marzec - czarodziej, 

po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus - pokus: 

i już pączki na patyku 

i już trawka na śnieżniku. 

Och , ten marzec - czarodziej! 

Chodzi marzec - czarodziej, 

Po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus - pokus: 

słońce rzuca swe błyskotki, 

że aż mruczą bazie -kotki 

Och, ten marzec -czarodziej! 

 

 

 

 



 

2. W POSZUKIWANIU 
WIOSNY  

Dzieci będą: 
 szukać wiosny podczas spacerów, 

obserwacji zmieniającej się 
przyrody; 

 rozwijać kompetencje 
matematyczne przez 
porządkowanie obiektów 
według określonych cech, jak 
również przez ćwiczenia 
zapisywaniu dodawania i 
odejmowania; 

 kształtować postawę 
proekologiczną zakładając 
przedszkolny ogródek; 

 poznawać wielką, małą literę 
C,c, G,g, i rozwijać sprawność grafomotoryczną; 

 rozwijać kompetencję miękkie i utrwalać prawa dziecka poprzez 

obchody Światowego Dnia Zespołu Downa; 
 
 
 

3. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWORKU 
 
Dzieci będą: 

 poznawać zwierzęta żyjące w wiejskiej zagrodzie i 
rozpoznawać produkty pochodzenia zwierzęcego; 

 utrwalać nazwy zwierząt w Polskim Języku Migowym, 
literować i prawidłowo artykułować proste wyrazy z 



wykorzystaniem alfabetu palcowego; 
 doskonalić umiejętność słuchania tekstu i wypowiadać się 

na temat jego treści; 
 kształtować poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i 

ekspresji ruchowej; 
 promować zasady zdrowego trybu życia; 
 poznawać wielką, małą literę Ł, ł. 

 
 
 
W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci kompetencje 

matematyczne, cyfrowe i językowe. Stosowane będą również alternatywne 

metody pracy, programy własne, Innowacje: 

 „Mówię, liczę i rachuję, paluszkami i rączkami się posługuję”- 

Innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem języka migowego w grupie 

sześciolatków – Innowacja własna; 

 „Pięknie mówię, recytuję, opowiadam i rymuję”- program rozwijający i 

poszerzający umiejętności dzieci, uwrażliwiający na posługiwanie się 

piękną, poprawną polszczyzną z elementami twórczości własnej – 

program własny; 

 Program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny „Jestem dobrym 

kolegą, ale czy zawsze”- program własny; 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych 

rodziców do poczytania w grupie; 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne i inne; 

 Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy. 

 
 
 
 

 

 
 


