
 

CO WYDARZY SIĘ U ŻABEK W MARCU? 

 
1. W marcu jak w garncu 

W pierwszym tygodniu rozmawiać będziemy w przedszkolu o zmianach 

zachodzących wiosną w przyrodzie. Dzieci w małych grupkach podzielą się 

wiedzą z kolegami i koleżankami, by następnie zaprezentować informacje na 

forum grupy. Podkreślimy nieprzewidywalność wiosennej pogody, również na 

podstawie przysłów i powiedzeń o wiośnie. Podczas spaceru obserwować 

będziemy zmieniającą się przyrodę i wiosenną pogodę. Dzieci w trakcie zabaw 

dramowych i za pomocą chust oraz szali zaprezentują prognozę pogody. Wiele 

zabaw organizowanych w parach i małych grupkach pozwoli dzieciom dzielić się 

wiedzą, ale również wesprze ich rozwój społeczny – umiejętność prowadzenia 

negocjacji, zawierania kompromisów, współpracy. Podczas eksperymentów 

dzieci będą miały okazję utrwalić informacje dotyczące objętości cieczy. 

Poznamy literę w na przykładzie wyrazu wazon i wykonamy wiele ćwiczeń 

utrwalających sposób jej pisania oraz miejsce w liniaturze. Stworzymy zbiory 

różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy. 

Przedszkolaki będą uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, również                            

z towarzyszeniem piosenek w języku polskim i angielskim. Nauczą się śpiewać 

piosenkę Marcowa pogoda. Wykonamy pracę plastyczną przedstawiającą 

ogród pełen krokusów oraz przestrzenną biedronkę, zgodnie z instrukcją 

obrazkową.  

 

 



 

 

 

 

2. Porządki w ogrodzie 

 

W kolejnym tygodniu porozmawiamy w przedszkolu o zmianach zachodzących 

wiosną w ogrodzie i w naszym najbliższym otoczeniu. Dzieci na podstawie 

własnej wiedzy i doświadczeń opowiedzą o zwiastunach wiosny. Wysłuchamy 

opowiadania O żółtym tulipanie, dzięki któremu dowiedzą się, jak przebiega 

proces rozwoju i wzrostu rośliny. Samodzielnie zasadzimy fasolę, cebulę                            

i rzeżuchę, założymy małą przedszkolną uprawę. Zapoznamy się z pracą                             

i narzędziami ogrodnika. Wykonamy zadania matematyczne. Poznamy literę c 

na podstawie wyrazu cebulka.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Witaj wiosno! 

W trzecim tygodniu w przedszkolu dalej rozmawiać będziemy o wiosennych 

zmianach w przyrodzie, o rozkwitających pączkach, powracających ptakach. 

Dzieci wysłuchają opowiadania Tajemniczy lot, z którego dowiedzą się w jakiej 

kolejności przylatują ptaki na wiosnę, jak wygląda czapla, skowronek i trznadel, 

co to znaczy, że wiosna „wybucha”, które kwiaty są oznaką wiosny. Dzieci 

wysłuchają zagadek matematycznych, a następnie przeliczać będą w zakresie 

do 10 przy użyciu klamerek i papierowych tacek. Rozmawiać będziemy również                         

o tym, jak wiosną należy dbać o zdrowie. Dowiemy się o starym ludowym 

zwyczaju i symbolu odchodzącej zimy – topieniu marzanny. Poznamy piosenkę 

Marzanna zła panna. Poznamy literę g na przykładzie wyrazu globus i 

wykonamy wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania oraz miejsce w 

liniaturze.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Zwierzęta na wiejskim podwórku 

W ostatnim tygodniu rozmawiać będziemy w przedszkolu o wszystkim, co 

dzieje się na wiejskim podwórku. Dzieci dowiedzą się, jakie zwierzęta żyją w 

wiejskiej zagrodzie. Samodzielnie będą wyszukiwały w książkach i weryfikowały 

informacje dotyczące ich wyglądu i zwyczajów. Rozpoznawać będziemy dźwięki 

wydawane przez zwierzęta, dopasowywać nazwę zwierzęcia i ilustracje je 

przedstawiające do dźwięku, który wydaje. Wykonamy wiele ćwiczeń                                   

w dodawaniu w zakresie 10. Poznamy literę ł na podstawie wyrazu łapa                                

i uczestniczyć będziemy w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis                  

i miejsce w słowach.  


