
 

 
 

MIESIĄC MARZEC 
 
TEMATYKA: 
 

1. CHCIAŁBYM BYĆ MUZYKIEM; 

2. BAWIMY SIĘ W TEATR; 

3. WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT 

4. CHCIAŁBYM ZOSTAĆ SPORTOWCEM; 

 
 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE: 

 Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego 
pomysłu; 

 Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych 
i dramowych; 

 Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu; 
 Rozpoznawanie i nazywanie przyrządów do malowania i rysowania; 
 Rozpoznawanie i nazywanie kolorów; 
 Rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni; 
 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; 
 Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu 

do środowiska, w którym żyją; 
 Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności 

respektowania ich praw; 
 Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi; 
 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt; 
 Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria; 
 Poznawanie cech wiosennej pogody; 
 Nazywanie zjawisk atmosferycznych; 
 Poznanie nazw niektórych ptaków i wiosennych kwiatów; 
 Bezpośrednie, polisensoryczne poznawanie oznak wiosny; 



 Rozpoznawanie i określanie odgłosów wydawanych przez przedmioty codziennego użytku; 
 Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem; 
 Dostrzeganie powtarzających się sekwencji, kontynuowanie rytmów; 
 Posługiwanie się liczebnikami głównymi  i porządkowymi; 
 Grupowanie przedmiotów według określonej cechy – porównywanie przedmiotów, 

stosowanie określeń: długi – krótki, cienki – gruby, duży – mały, czarny – biały; 
 Kształcenie koordynacji słuchowo – ruchowej; 
 Poznanie instrumentów perkusyjnych: bębenka, dzwonków (cymbałków); 
 Rozwijanie aparatu artykulacyjnego mowy; 
 Wyróżnianie sylab w wyrazach; 
 Doskonalenie sprawności grafomotorycznych; 
 Doskonalenie umiejętności koncentracji na słuchaniu; 
 Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wycieczek, spacerów; 

 Wzbogacanie słownictwa czynnego; 
 Nauka współpracy w grupie; 
 Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu 

i odpowiedzialności; 
 Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości; 
 Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec 

najbliższych; 

 

Piosenka „Marzec- Czarodziej” 

 

1.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! 
 

2.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! 

 
3.Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus-pokus 
Przez kałuże skaczą kaczki, żółte kaczki-przedszkolaczki 

Och, ten Marzec Czarodziej! 
 
 

 



 
Wiersz „Wiosna” 

 

 


