
         Marzec w grupie Sówki 

 

,,Wiosna tuż, tuż…” 

W tym tygodniu będziemy: 

-oglądać inscenizację wiersza,, Marzec” J. Kulmowej. 

- w oparciu o tekst utworu D. Niemiec ,,Jak się ubrać wiosną?” będziemy rozmawiać o tym 

jak ubieramy się, gdy na dworze robi się cieplej. 

-naśladować wiosenny wiatr wykonując ćwiczenia 

oddechowe. 

-bawić się podczas zabawy ruchowej ,,Deszczyk 

pada-sypie śnieg”. 

-przeliczać elementy w trakcie zabawy 

matematycznej ,,Wielki garnek pogody”.  

-,,Słońce-deszcz” zabawa ruchowa z wykorzystaniem 
chusty animacyjnej. 
 
-nauka piosenki ,,Wsiadaj zimo na sanki”. 

-wykonamy pracę plastyczną  ,,W marcu jak w 
garncu”. 
 
-porozmawiamy o Dniu Kobiet i wykonamy prosty kwiatek techniką origami. 
 

 

,,Wiosenne hodowle” 

W tym tygodniu będziemy: 

- Zwracać uwagę na zjawiska zachodzące w przyrodzie w okresie 

przedwiośnia.  

- Wdrażać się  do opieki nad hodowlą w naszym kąciku przyrody. 

- Prowadzić systematyczną obserwacji i wyciągania wniosków na 

podstawie jej wyników.  



- Poznawać etapy sadzenia roślin, pielęgnacji oraz rzeczy  potrzebnych do ich wzrostu.  

- Czerpać radość ze wspólnej zabawy; wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych reguł 

podczas zabaw. 

- Rozwijać ciekawość poznawczą poprzez oglądanie książek.  

- Usprawniać naszą koordynacje poprzez zabawy ruchowe „ Sadzimy kwiatki”, „Podlewanie 

grządek”.  

- Poszerzać słownictwo, poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu 

wypowiadaniu się na określony temat.  

 

 

,,Witamy wiosnę” 
 

W tym tygodniu będziemy: 

-wysłuchamy  wiersza J. Kulmowej ,,Kotki marcowe”- 

-wykonamy ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza J. Wasilewskiej ,,Kapanie” 

-weźmiemy udział w  zabawie matematycznej ,,Wiosenne kwiaty”. 
 
 -uświadomimy sobie  potrzebę dbania o środowisko podczas zabawy dydaktyczno-

badawczej ,,Chora rzeka”. 

-nauczymy się  piosenki ,,Kle Kle  Boćku Kle 

Kle”. 

-opowiemy  ruchem wiersz H. Kruk ,,Świeci 

słoneczko”- 

-poszukamy pierwszych oznak wiosny w 

przedszkolnym ogrodzie. 

-weźmiemy udział w zabawie orientacyjno- 

porządkowej ,,Deszczyk, wiatr i słońce” 

-naśladować kotki ćwicząc zwinność i 

gibkość. 

 

 

 

 



,,Nasi ulubieńcy” 
 

W tym tygodniu będziemy: 

- Poznamy wygląd i życie zwierząt domowych. 

- Poznamy sposoby  opieki nad zwierzętami domowymi. 

- Zapoznamy się z zasadami bezpiecznej zabawy ze zwierzętami. 

- Rozwiniemy umiejętności przeliczania oraz 

porządkowania zbiorów. 

- Rozwiniemy umiejętności orientowania się w 

przestrzeni i w schemacie własnego ciała. 

- Będziemy rozwijać analizę i syntezę słuchową. 

- Doskonalić poczucie rytmu poprzez zabawy muzyczne 

z reagowaniem na sygnał dźwiękowy.  

- Wykonywać prace plastyczne przestrzenne związane z 

tematem przy wykorzystaniu różnych materiałów 

plastycznych. 

- Poznawać nowe zabawy ruchowe przy muzyce tj. 

„Pływające rybki”, „Na spacerku”.  

 

 

 

 


