
ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MARZEC 2023
DLA DZIECI Z GRUPY „ŻABKI”

KRĘGI TEMATYCZNE:
Jaka jest pogoda w marcu ?

Dziedzictwo cywilizacyjne Europy-
Wielka Brytania

Po czym poznać, że nadchodzi wiosna?

Z czego to jest zrobione?



CELE GŁÓWNE:

 Zwrócenie uwagi na nagłe zmiany pogody, charakterystyczne dla wczesnej
wiosny

 Określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych
charakterystycznych dla przedwiośnia

 Rozwijanie umiejętności matematycznych
 Rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania
 Zapoznanie z występującymi w przyrodzie czterema żywiołami
 Założenie hodowli roślin
 Rozpoznawanie znaków synoptycznych
 Rozwijanie umiejętności manualnych
 Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania
 Doskonalenie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej
 Zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski
 Kształtowanie poprawności gramatycznej wypowiedzi ustnej
 Poznawanie właściwości wody
 Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości,

wnioskowania
 Rozwijanie poczucia rytmu
 Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami
 Rozwijanie aktywności twórczej
 Budzenie zainteresowań dotyczących gliny i produkcji przedmiotów

ceramicznych
 Rozwijanie wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej
 Zapoznanie z etapami produkcji chleba i różnymi rodzajami pieczywa
 Zdobywanie informacji na temat pochodzenia i zastosowania mleka
 Ćwiczenie szybkiej reakcji na hasło
 Poznawanie właściwości fizycznych wełny, pobudzanie zmysłów
 Utrwalenie wiadomości na temat wybranych zawodów i pochodzenia

wybranych produktów
 Zapoznanie z zabytkami, tradycją i kulturą Wielkiej Brytanii



PIOSENKA”
„Marzec i wielki garnek”

I. Marzec zmieszał w wielkim garnku śnieg i deszcz.
Dodał trochę słońca, tęczę dodał też.
Martwi marzec się dość mocno,

nie wie sam czego chce.
Trochę zimy, trochę wiosny.

Nie chce wybrać źle.

Ref.: Śnieżek sypie, deszczyk pada i tak wciąż na zmianę.
Co założyć dziś wypada? Muszę spytać mamę.

II. Wielki garnek zabulgotał raz i dwa.
I na niebo wyszła mieszanina ta.
Martwi marzec się dość mocno,

nie wie sam czego chce.
Trochę zimy, trochę wiosny.

Nie chce wybrać źle.

Ref.: Śnieżek sypie, deszczyk pada i tak wciąż na zmianę.
Co założyć dziś wypada? Muszę spytać mamę.



WIERSZ

„Marcowa pogoda” (autor B. Forma)

Ja jestem marzec, ja wam pokażę,

jak dobrze mieszać pogodę w garze.

Zanim na dobre wiosna przybędzie,

ja ślady zimy zostawię wszędzie.

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy,

i jeszcze trochę śnieżek poprószy.

I chociaż słońce mocniej przygrzeje,

to jeszcze chłodnym wiatrem powieje


