
W marcu u Pszczółek 

W tym miesiącu będziemy pogłębiać swoją wiedzę na temat wynalazków. Mówiąc o 

komputerach dowiemy co to znaczy  ,, Być w sieci ” i samodzielnie ją stworzymy w 

przestrzeni korzystając z rekwizytów. Na dłużej zatrzymamy się również w kosmosie. 

Utrwalimy wiedzę na temat układu słonecznego. Stworzymy układ w pracy plastycznej. 

Dowiemy się przy okazji na czym polega praca astronauty i  jak wygląda życie astronautów 

przebywających w kosmosie. Stworzymy własny pojazd kosmiczny. Porozmawiamy o 

telefonach, tych dawnych i tych współczesnych i zbudujemy telefon z kubeczków. Będzie to 

dla dzieci nie lada doświadczenie. Każdy spróbuje zbudować  wynalazek i poczuć się jak 

prawdziwy odkrywca -  wynalazca. 

 

Będąc w temacie wynalazków poszerzymy swój słownik czynny i będziemy rozwijać pamięć  

słuchową. Przy okazji doskonaląc analizę i syntezę sylabową i głoskową, oraz rozwijając 

koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową i wprowadzając nową literę. 

W tym miesiącu zaczynamy coraz szybciej zbliżać się do powitania wiosny. Zapewne aura 

pogodowa nie będzie nas rozpieszczać, bo jak to mówią ,, W marcu jak w garncu” i dlatego o 

tych zmianach porozmawiamy. Poznamy i utrwalimy słowa w języku angielskim dotyczące 

zjawisk atmosferycznych i tych związanych z roślinnością. 

                                                             



Realizując program ekologiczny posadzimy rośliny strączkowe i dowiemy się co słychać w 

lesie i jak zmienia się przyroda gdy nadchodzi wiosna. Utrwalimy wiadomości na temat 

zachowania człowieka w lesie. Poznamy przysłowia związane z wiosną. Nauczymy się je 

rozpoznawać na obrazach, ilustracjach. Wiosna będzie też znakomitą okazją do zabaw 

muzycznych i dramy, oraz relaksacji przy wiosennych opowieściach. 

     

 

Mówiąc o wiośnie nie możemy zapominać o spożywaniu witamin  i braku odporności po 

często przebytych infekcjach. Porozmawiamy więc o zawodzie lekarza. Nie tylko pediatry, ale 

i wielu różnych specjalizacjach.  W tym miesiącu przygotowując się do powitania wiosny 

stworzymy marzannę. Rozwiążemy wiele zagadek o wiośnie i historyjek obrazkowych. 

Pogłębiając zagadnienia matematyczne będziemy przeliczać w sposób prawidłowy, zwracając 

uwagę jak to robi kolega, będziemy dodawać i odejmować, również w pamięci. Przekroczymy 

próg dziesiątkowy. 

 

 

 


