
 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ NA MIESIĄC MARZEC 

 

1. Chciałbym być aktorem  

2. Chciałbym być sportowcem 
3. Nadeszła wiosna  
4. Wielkanoc  

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE 

NA MIESIĄC MARZEC  

 

 rozwijanie mowy, 

 zachęcanie do ćwiczeń z różnymi przyborami; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 umuzykalnianie dzieci, 

 rozwijanie tężyzny fizycznej, 

 śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą, 

 reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu 

 rytmiczne poruszanie się przy muzyce, 

 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej, 

 uczestniczenie w zabawach naśladowczych, 



 rozwijanie umiejętności dodawania, 

 zapoznanie z wybraną baśnią, 

 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających 

dziecku satysfakcję i radość, 

 liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie 

uwagi na rolę ostatniego liczebnika, 

 liczenie palców, przedmiotów itp., 

 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się 

wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), 

pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy). 

 zapoznanie z wybranymi elementami pogody, 

 poznawanie oznak nowej pory roku; 

 ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później), 

 określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, 

pod, przed, za, wysoko, nisko, 

 liczenie palców, przedmiotów itp. 

 składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru, 

 poznawanie symboli związanych z Wielkanocą, 

 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, 

orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania,                          

z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, 

chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, 

ze śpiewem, 

 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, 

zabawach, 

 naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie 

ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt. 

 

 

 



Piosenki na marzec 

 

,,Marzec Czarodziej” 

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!  

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!  

Chodzi marzec - czarodziej,                                                                                                                   

po chmurach, po lodzie.                                                                                                                              

Aż tu nagle hokus - pokus :                                                                                                                 

przez kałuże skaczą kaczki,                                                                                                                

żółte kaczki - przedszkolaczki .                                                                                                            

Och, ten marzec - czarodziej !  

 

,, Przyszła Wiosna” 

 Przyszła Wiosna, przyszła wiosna,                                                              

uśmiechnięta i radosna,                                                                                           

długie włosy rozpuściła,                                                                                                            

oczka w rosie swe umyła.                                                                                             

Teraz woła wszystkie żaby,                                                                                            

by w jeziorze zakumkały:                                                                                             

kum, kum, kum, kum ,kum….       

 



Przyszła Wiosna, przyszła wiosna,                                                              

uśmiechnięta i radosna,                                                                                           

długie włosy rozpuściła,                                                                                                            

oczka w rosie swe umyła.                                                                                     

Zaprosiła też bociany,                                                                                                          

by nad łąką klekotały:                                                                                                        

kle, kle, kle, kle, kle….                                                                                                                                                      

Przyszła Wiosna, przyszła wiosna,                                                              

uśmiechnięta i radosna,                                                                                           

długie włosy rozpuściła,                                                                                                            

oczka w rosie swe umyła.                                                                                               

Już skowronki przyleciały,                                                                                       

wiośnie pięknie zaśpiewały :                                                                                         

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir…      

      Przyszła Wiosna, przyszła wiosna,                                                              

uśmiechnięta i radosna,                                                                                           

długie włosy rozpuściła,                                                                                                            

oczka w rosie swe umyła.                                                                                                   

I motyle z biedronkami,                                                                                            

tańczą między kwiatuszkami:                                                                                   

la,la,la,la,la,la…                                                                                                                                                                              

 

Wierszyki 

 

,,Marzec” 

(D. Gellner) 

Marzec, marzec raz i dwa, 

Ciągle inny humor ma. 

Marzec, marzec raz, dwa, trzy 

- raz jest dobry, raz jest zły. 

A nam się nie podoba,  

Taka kapryśna osoba ! 

 



 

 

,,Już Wielkanoc”     

Święta, Święta Wielkanocne.                                                                                           

Jak wesoło, jak radośnie.                                                                                                    

Już słoneczko mocno grzeje.                                                                                           

Miły wiatr wokoło wieje.    

Rośnie trawa na trawniku                                                                                              

Żółty żonkil w wazoniku.    

Na podwórku słychać dzieci                                                                                            

Ach, jak dobrze, że już kwiecień.    

A w koszyczku, na święcone                                                                                       

Jajka równo ułożone.    

Śliczne, pięknie malowane                                                                                        

Różne wzory wymyślone.    

Jest baranek z chorągiewką                                                                                       

Żółty kurczaczek ze wstążeczką.  

I barwinek jest zielony                                                                                                    

W świeże kwiatki ustrojony.  

 

 

 

 

 


