
 

 

 

 

Zamierzenia 

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

na marzec 2020 

dla dzieci z grupy  

„Tygryski” i „Biedronki” 

 

 
 

 

 Zwierzęta z dżungli i sawanny  

 Zwierzęta naszych pól i lasów 

 Marcowa pogoda 

 Wiosenne przebudzenie  



 

 

 

 

Cele: 
 

 rozwijanie kompetencji matematycznych 

 rozwijanie sprawności fizycznej 

 rozwijanie zainteresowania przyrodą, 

 rozwijanie zdolności plastycznych, 

 nauka prawidłowej artykulacji głoski s. 

 bogacenie zasobu słownictwa, 

 wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk, 

 rozwijanie koncentracji uwagi, 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów 

muzycznych, 

 rozwijanie słuchu, 

 kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w 

przestrzeni, 

 utrwalanie nazw kolorów 

 ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania, 

 nauka prawidłowej artykulacji głoski m. 

 poszerzanie wiedzy na temat ptaków, 

 rozwijanie zdolności plastycznych, 

 nauka prawidłowej wymowy głoski p. 

 rozwijanie spostrzegawczości, 

 rozwijanie motoryki małej, 

 wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk 

atmosferycznych, 

 rozwijanie poczucia rytmu,  

 poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu, 

 nauka prawidłowej wymowy głoski k. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Piosenka: 

 

 

 

Żyrafa (sł. i muz. B. Forma) 

 
1. Czy jest duża, czy jest mała, 

w cętki jest pokryta cała. 

Ma na głowie małe rogi, 

długą szyję, długie nogi. 

 

Ref.: To żyrafa, to żyrafa, 

lubi tańczyć tak jak ja, 

kręci szyją w różne strony, 

w górę, w bok, raz i dwa. 

 

2. Śmieszny taniec wywijaniec 

dziś żyrafa tańczyć będzie, 

pokazuje nowe kroki, 

o jej tańcu słychać wszędzie. 

 

Ref.: To żyrafa… 

 

3. Krok do przodu, krok do tyłu, 

teraz tupie razem z nami, 

już od rana jest w przedszkolu, 

tańczy dziś z przedszkolakami. 

Ref.: To żyrafa... 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Wiersz: 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kotki i kotki  

B. Szelągowska  

 

Mleka nie piją 

i nie biegają. 

I – jak to kotki – 

futerka mają. 

Lecz – dziwna sprawa 

– na drzewie rosną: 

szare, puchate... 

I tylko wiosną! 

Patrzcie – na stole 

wazon z baziami! 

A gdzie są kotki? 

Zgadnijcie sami! 

 


