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DLA DZIECI Z GRUPY „TYGRYSKI”

KRĘGI TEMATYCZNE:

 Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
 Gdzie ubiera się Pani Wiosna?
 Z czego to jest zrobione?
 Jakie wzory i kolory lubią pisanki?



CELE GŁÓWNE:

 Budzenie zainteresowania przyrodą.
 Poznanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu.
 Wzbogacenie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych

dla wiosny.
 Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie oraz ze znaczeniem wody dla środowiska.
 Zapoznanie z ludowymi obrzędami związanymi z pierwszym dniem wiosny.
 Zapoznanie z budową i cechami wybranych kwiatów wiosennych.
 Rozwijanie koncentracji uwagi poprzez słuchanie z uwagą czytanego tekstu.
 Rozwijanie umiejętności wypowiadanie się na określony temat poprzez odpowiadanie na

pytania dotyczące opowiadania.
 Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych.
 Poznawanie sposobu otrzymywania sera.
 Poznanie pochodzenia wełny.
 Poznawanie sposobu otrzymywania papieru.
 Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 Rozwijanie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej.
 Poznawanie zwyczajów wielkanocnych.
 Rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania, dodawania i

odejmowania na konkretach.
 Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek.
 Kształtowanie poczucia rytmu poprzez uczestnictwo w zabawach muzyczno- ruchowych.
 Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego poprzez układanie historyjki według

kolejności zdarzeń.
 Poznawanie zasad kulturalnego zachowania przy stole.
 Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez naukę nowych piosenek.
 Budzenie zainteresowania literami: N, n, F, f, G, g, Ł, ł.



PIOSENKA
Piosenka „Kolorowa Pani Wiosna”

1. Pani Wiosna przyszła w kwiecistej sukience,

w tym sezonie modne fiołki i kaczeńce.

Z żółtych tulipanów ma na włosach wianek,

w dłoniach trzyma bukiet z liliowych sasanek.

Ref.: Idzie Wiosna uśmiechnięta

polem, lasem, łąką, drogą.

Szumią drzewa, szumią trawy,

piosenkę zieloną.

2. Na gałązkach wierzby budzą się już kotki,

a w ogródku kwitną krokusy, pierwiosnki.

Białe przebiśniegi rozchylają płatki,

na rabatach kwitną kolorowe bratki.

Ref.: Idzie Wiosna uśmiechnięta….

3. Ptaki wyśpiewują najpiękniejsze trele,

a nad łąką tańczą motyle i trzmiele.

Jak to dobrze, że już wiosna piękna, miła,

po tak długiej zimie do nas znów wróciła.

Ref.: Idzie Wiosna uśmiechnięta….



WIERSZ

Wiersz „Deszczyk pada: kap, kap, kap”

Deszczyk pada: kap, kap, kap

krople wody teraz łap!

Wejdź w kaloszach do kałuży

bo kaloszom woda służy.

Woda chlupie: chlup, chlup, chlup

Chcesz to jeszcze raz to zrób!


