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GRUPA: MOTYLKI 

 

Tematyka kompleksowa: 

 Zwierzęta z dżungli i sawanny 

 Zwierzęta naszych pól i lasów 

 Marcowa pogoda 

 Wiosenne przebudzenia 

Cele ogólne:  

 rozwijanie mowy i myślenia, 

 rozwijanie umiejętności budowania dłuższych i poprawnych 

wypowiedzi, 

 wzbogacanie słownictwa, 

 zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi, utrwalanie 

ich nazw i wyglądu, 

 rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej 

słów o prostej budowie fonetycznej, 

 rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter małych i wielkich, 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

 dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, 

 rozwijanie sprawności fizycznej, 

 kształtowanie poczucia rytmu, 

 rozwijanie umiejętności wokalnych, 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 rozwijanie orientacji przestrzennej, 

 różnicowanie strony prawej i lewej, 



 

  

 rozwijanie słuchu fonematycznego, 

 rozwijanie spostrzegania słuchowego i wzrokowego, 

 zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z 

nieznajomymi, 

 poznawanie zachowania się wybranych zwierząt, 

 określanie tempa poruszania się zwierząt, 

 poznawanie zwyczajów sowy, 

 poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz 

przedstawicieli zwierząt leśnych, 

 poznawanie właściwości fizycznych powietrza, 

 zapoznanie z pojęciem gaz, 

 przybliżanie wiadomości o życiu mrówek, 

 poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla 

przedwiośnia, 

 poznawanie cech kuli, 

 wskazywanie różnic między kulą a kołem, 

 reagowanie na ustalone hasła i sygnały, 

 dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, 

 zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania, 

 utrwalanie nazw dni tygodnia oraz miesięcy, 

 określanie znaczenia wody w życiu człowieka, 

 poznawanie zwiastunów nadchodzącej wiosny, 

 poznawanie nazw mieszkańców łąki, 

 poznawanie budowy motyla, 

 poznawanie przyczyn ochrony roślin, 

 poznawanie zwyczajów związanych z pożeganiem zimy i 

powitaniem wiosny 



 

  

Piosenka pt. „Marcowi przyjaciele” 

Słowa i muzyka: K. Gowik 

 

1. Marcowi przyjaciele zebrali się na łące. 

I wiatr, i grad, i deszczyk, śnieg, burza i słońce. 

I tak wszyscy razem kłótnię wywołali, 

każdy chciał być ważny, Wiosnę więc wezwali. 

Wiosno, Wiosno, schowaj łóżko i przybądź leśną dróżką. 

Zobacz, kto z nas dziś ma do ciebie przyjść.  (x2) 

 Ref. Ćwir, ćwir, ćwir, kle, kle, kle. 

  Zobaczymy, zobaczymy, 

  co zrobi panna Wiosna z przyjaciółmi marcowymi.  (x2)  

 

2. Zbudziła się Wiosenka, poduszkę swą schowała 

i biegnie do przyjaciół w zieleni już cała. 

Patrzy w prawo, w lewo, śmieje się wesoło, 

prosi, by z nią razem zrobić wielkie koło. 

Moi drodzy przyjaciele, nie ma co myśleć wiele. 

Razem lećmy w świat na sto długich lat!  (x2) 

 

Ref. Ćwir, ćwir, ćwir, kle, kle, kle. 

  Zobaczymy, zobaczymy, 

  co zrobi panna Wiosna z przyjaciółmi marcowymi.  (x2) 

  

3. I proszę, co się stało, aż mówić o tym szkoda. 

Zrobiła się po prostu marcowa pogoda! 

Burza wiatrem wieje, pada śnieg, deszcz leje, 

stuka grad o chodnik, słońce potem grzeje, 

Wiosnę głowa rozbolała, bo – cóż – narozrabiała! 

Trochę Wiośnie wstyd  za marcowe dni!  (x2) 

 

Ref. Ćwir, ćwir, ćwir, kle, kle, kle. 

  Zobaczymy, zobaczymy, 

  co zrobi panna Wiosna z przyjaciółmi marcowymi.  (x2)  

 

 



 

Wiersz pt. „Mrowisko” 

Autor: S. Lasota 

 

Drepczą mrówki dróżką w lesie, 

równym rządkiem, żwawo. 

Każda ważny bagaż niesie, 

rzec by, z dużą wprawą. 

 

Pierwsza ciągnie smukłe piórko, 

zgubę żółtej wilgi, 

druga dźwiga z trzciny rurkę, 

trzecia, sosny szpilki. 

 

Czwarta taszczy pancerz chrząszcza, 

ciężki niczym kamień, 

ale ona uśmiechnięta, 

bo to fraszka dla niej. 

 

Piąta trzyma krzywy patyk, 

szósta ucho mysie, 

za nią zmierza tyle innych, 

że ich już nie zliczę. 

 

Dokąd mrówki skarby niosą 

poprzez leśne gąszcze? 

Do mrowiska, co pod brzózką 

kipi niczym wrzątek. 

 

Wre tu praca, jak to zwykle, 

gdy się coś buduje. 

Wszystkie mrówki są zajęte, 

żadna nie próżnuje. 

 

Choć bez planów, to wciąż rośnie 

kopiec doskonały. 

Będą mrówki w pięknym lesie, 

piękny pałac miały. 

 

Gdy tak z boku się przyglądam, 

trochę im zazdroszczę, 

bo mieszkają tu na stałe, 

a ja tylko goszczę. 


