
 

 

 

 

Zamierzenia 

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

na marzec 2020 

dla dzieci z grupy „Misie” 

 

 
 

 Zwierzęta dżungli i sawanny 

 Zwierzęta naszych pól i lasów 

 Marcowa pogoda 

 Wiosenne przebudzenie 

 

  



 

 
 

 

 

Cele główne: 

• zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub 
na sawannie, 

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, 
• rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,  

• poszerzanie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych, 

• rozwijanie umiejętności matematycznych, 

• rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, 

• rozpoznawanie i wyrażanie emocji, 

• rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, 

• rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej, 

• utrwalanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych, 

• aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu 

zagadek, 

• poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu, 

• wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją,  

• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, 

• kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku, 

• poznawanie w zabawie właściwości farb i zjawiska mieszania się kolorów,  

• wyrabianie umiejętności reagowania określonymi ruchami na dźwięki, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• rozwijanie wyobraźni, 

• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem 

wiosny, 

• godne współdziałanie z rówieśnikami, 

• wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych 

kwiatów, 

• poszerzanie wiedzy na temat zmian zachodzących wiosną w życiu małych 

zwierząt, 

• wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych 

kwiatów.  



 

 

 

 

 

 

Piosenka: 

„Dżungla” 
(autor nieznany) 

 
I. Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla, 

poplątane zwoje dzikich lian. 

Mieszka sobie w bambusowej chatce 
Ambo Sambo – wielkiej dżungli pan. 

 
Ref.: Strusie mu się w pas kłaniają, 

małpy na ogonach grają. 

Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam. 
 

II. Ambo Sambo, doskonale znam go, 
węża się nie boi ani lwa. 

Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców 

w dłoni coś smacznego zawsze ma. 
 

Ref.: Strusie mu się… 
  



 

 

 

 

 

 

 

Piosenka: 

„Pada deszcz” 
(sł. i muz. Bożena Forma) 

 

I. Pada deszcz kapu, kap, 

idą dzieci człap, człap, człap. 

Idzie też Oli brat 
po kałużach człap, człap, człap. 

 
Ref.: Dziś od rana deszczyk pada, 

z deszczem świetna jest zabawa. 

 
II. Pada deszcz kapu, kap, 

wszyscy tańczą szlap, szlap, szlap. 
I ja też, szlap, szlap, szlap, 

tańczę z deszczem chlap, chlap, chlap. 

 
Ref.: Dziś od rana… 

 
  



 

 
 

 
 

 

 
 

Wiersz pt. „Wiosna” 
(Krystyny Datkun-Czerniak) 

 

 
Wiosna w zielonej sukience 

nogami bosymi stąpa. 

I gdzie stopę stawia, 

tam… to chyba czary – 

wiosenny kwiat zostawia. 

Po spacerze wiosny 

świat zmienia się cały. 

Ptaki wśród zieleni 

radośnie śpiewają, 

motyle fruwają, 

świerszcze cicho grają. 

Kwiaty kolorowe 

wśród traw zakwitają. 

Gdyby nie ty, wiosno, 

i te twoje czary, 

to świat byłby pewnie 

i smutny, i szary. 

 

 


