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       MARZEC  

W   TYGRYSKACH 

KIEDY PATRZĘ W NIEBO 

 W pierwszym tygodniu poznamy tajemnice kosmosu- nazwy obiektów, kóre znajdują 

się w kosmosie, nazwy i położenie planet wokół Słońca. Wspólnie zastanowimy się, 

dlaczegi istnieje dzień i noc. Poznamy liczbę 7. Będziemy przeliczać elementy, dokładac i 

zabierać elelmenty ze zbioru, tak aby została ich podana liczba. Nauczymy się pisać cyfrę  

7. Poznamy literę R, r, jak rakieta, Ranata. Będziemy uczyć się wysłuchiwać głoskę r na 

początku, w środku i na końcu podawanach wyrazów. Nauczymy się piosenki „Moja 

płaneta”. Będziemy aktywnie uczestniczyć w zabawach przy angielskich piosenkach.  

Będziemy kontynuować realizację projektów eTwinning oraz rozpoczniemy realizację 

nowego projektu „An illustrated recipe book from European dishes”(„Ilustrowana książka 

kucharska z potraw europejskich”)- stworzymy pracę plastyczną przepisu na pierogi. 

 

Piosenka  „Moja planeta” 
Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi 
Moja planeta nie ma ceny 
Moja planeta jest rano niewyspana 
Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 
Moja planeta nie spadła tu z księżyca 
Moja planeta to tajemnica 
Moja planeta raz zimna raz przegrzana 
Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

SOS - to Ziemia woła ludzi 
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić 
SOS - ratujmy siebie sami 
SOS - do siebie wysyłamy 

Moja planeta miłości się nie boi 
Moja planeta broń rozbroi Moja planeta zna dobre obyczaje 
Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje 
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OZNAKI WIOSNY  
 W następnym tygodniu uważnie będziemy obserwować przyrodę- poszukamy oznak 

nadchodzącej wiosny. Nasze obserwacje zapisywać będziemy w kalendarzu pogody. 

Porozmawiamy o wiosennych zmaianch przyrody- powracających ptakach, pierwszych 

wiosennnych kwiatach, pączkach na drzewach, baziach. Utrwalimy znajomość nazw dni 

tygodnia również w języku angielskim. Przypomnimy sobie jak ważne jest ubieranie się 

zgodnie z waunkami atmosferycznymi. Wyjaśnimy sobie naczenie powiedzenia „W marcu 

jak w garncu”. Porozmawiamy na temat prawidłowego mycia rąk oraz odpowiedniego 

zasłaniać twarz podczas kaszlu lub kichania. Poznamy literę g, G.  Obchodzić będziemy 

Dzień Matematyki – 13 marzec.  

   

    

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKO ROŚNIE 

 

 W kolejnym tygodniu 

porozmawiamy o tym, co rośnie wiosną. Poznamy wiele wiosennych kwiatów. Dowiemy się, 

że niektóre kwiaty wyrastają z cebulek. Omówimy wygląd kwiaciarni raz zajęcia pracujących 

tam osób. Dowiemy się, co jest potrzebne do życia roślinom. Samodzielnie zasadzimy kwiaty. 

Poznamy literę C,c. Upieczemy placek cytrynowy. Napiszemy wiersz o gotowaniu w ramach 

realizacji eTwinning „ Ilustrowana książka kucharska z potraw europejskich”. Nauczymy się 

piosenki „ Maszeruje wiosna” 
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PRACOWITA  WIOSNA 

 

 W ostatnim tygodniu porozmawiamy na temat wiosennych porządków. Poznamy 

przedmioty, dzięki którym możemy posprzątać w domu, a także te , które pomogą w pracach 

porządkowych w ogrodzie. Dowiemy się, jak wyglądają popularne wiosenne ptaki: bocian, 

jaskółka, kukułka, skowronek. Podczas spacerów wypatrywać będziemy gniazda wśród gałęzi 

Będziemy uczestniczyć w zabawie fabularyzowanej na powitanie Wiosny- zachęcamy do 

ubrania się na zielono. 

  

 


