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Marzec„W marcu jak w garncu”„Porządki w ogrodzie”„Witaj wiosno”„Zwierzęta na wiejskim
podwórku”
Zakłada się, że dziecko:
Zapoznaje się z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie
przedwiośnia.Posługuje się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.Poz
naje i rozumie przysłowie W marcu jak w garncu.
Poznaje proces powstawania deszczu – eksperymentuje z wodą.
Obserwuje przyrodę w ogrodzie – rozpoznaje i nazwa pierwsze oznaki wiosny w najbliższym
otoczeniu.
Buduje krótkie wypowiedzi na temat: „Wiosenne czynności w ogrodzie”, przedstawionej na
ilustracji przygotowanej przez N.
Poznaje różne rośliny cebulkowe (krokus, przebiśnieg, hiacynt).
Rozpoznaje i nazywa ptaki: skowronek, bocian, jaskółka, także po ich głosie.
Doskonali umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
Wyjaśnia znaczenie spożywania szczypiorku dla zachowania dobrego zdrowia.
Kształtuje umiejętności rozróżniania i nazwania zwierząt hodowlanych i ich domów (buda,
stajnia, kurnik).
Rozwija spostrzegawczość słuchową– rozpoznaje głosy zwierząt wiejskich.
Kształtuje umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych. Nazwa zwierzęta dorosłe
i młode: koń – źrebak, krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak.
Realizacja Programu Wychowawczego
Wartość: ZDROWIE
Zasada: Dbaj o zdrowie swoje i innych.
Normy postępowania:
Ubieraj się stosownie do pogody i pory roku.
Wartość: ŚRODOWISKO NATURALNE
Zasada: Szanuj środowisko naturalne
Normy postępowania:
Nie łam drzew.
Nie zrywaj roślin chronionych.
„Marzec” Joanna Kulmowa
Marzec ma ogromny garniec.Mieszka w nim przez cale noce,wieje w garncu nieustannie,syczy
coś i bulgocze.
Powiedz, Marcu,
co masz w garncu?
Mam składniki różnorodne:
wiatry ciepłe, wiatry chłodne,
słońce, śnieg i wodę z nich przyrządzam Wam pogodę.
„Uciekaj zimo” – piosenka
1.Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już,zabierz śnieżne bałwanki,zabierz wiatr i mróz.
ref. Rękawiczki i czapkipochowamy do szafki,na spacerek pójdziemynie zmarzniemy już.
2. A ty zimo uciekaj za górkę za las,I nie marudź , nie zwlekaj.Już na wiosnę czas.

1/4

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze marzec
Niedziela, 01 Marzec 2020 22:38

ref. Rękawiczki i czapkipochowamy do szafki,na spacerek pójdziemynie zmarzniemy już.
„Pierwszy kwiat wiosny” Stefania Kossuth
Przebiśniegi białepierwsze zakwitają,zieloną łodyżkąśniegi przebijają.
Śnieg wokół topnieje.Kwiatuszek się chwieje,wiosna go wołała,sukienkę mu dała!
„W naszym ogródeczku „ Hanna Zdzitowiecka
W naszym ogródeczkuzrobimy porządki,zagrabimy ścieżki,przekopiemy grządki [...]W naszym
ogródeczku
posiejemy kwiatki
będą nam pachniały
fiołki i bratki,
nasturcje, goździki,
nagietki i groszek,
i ta biała lilia,
co tak żółci nosek.
„Pan ogrodnik” muz. sł. Joanna Bernat
Przyleciała biedroneczkaSiadła na gałązcei tak obserwuje, jak ciężkopan ogrodnik od rana
pracuje.
Ref.: I łopatą kopie, kopie, kopie.I grabiami grabi, grabi, grabi.I nasionka sieje, sieje, sieje.I
słucha, jak mu ptaszek swą piosenkę śpiewa
„Kotki marcowe” Joanna Kulmowa
Na wierzbienad samym rowem –srebrne kotki marcowe.Na deszczu i na słociesrebrnieją im
futra kocie.
Pluch
a
i
zawierucha.
Nie ma mamy,
co wyliże brzuch do sucha.
Ale kotki marcowe nie piszczą.
Huśtają się na gałązkach.
Mruczą:
– Nareszcie wiosna!
I sierść mają coraz srebrzystszą.
„Hej, zielona żabko „sł. i muz. Katarzyna Kulikowska
Hej, zielona żabko,Miło poznać cię.Ładnie sobie skaczesz.Skakać naucz mnie.Hej, złota rybko,
Miło poznać cię.
Ładnie sobie pływasz,
Pływać naucz mnie.
Hej, żółta pszczoło,
Miło poznać cię.
Ładnie sobie fruwasz,
Fruwać naucz mnie.
"Wiosna idzie" - Szelburg - Zarembina Ewa
Przyleciały skowroneczkiz radosną nowiną,zaśpiewały, zawołałyponad oziminą:- Idzie wiosna!
Wiosna idzie!
Śn
iegi w polu giną!
Przyleciały bocianiskaw bielutkich kapotach,klekotały, ogłaszałyna wysokich płotach:- Wiosna!
Wiosna idzie!

2/4

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze marzec
Niedziela, 01 Marzec 2020 22:38

Po łąkowych błotach!
Przyleciały jaskółeczkikołem kołujące,figlowały, świergotałyradośnie krzyczące:- Idzie wiosna!
Wiosna idzie!
Pro
wadzi ją słońce!
"W gospodarstwie” T. M. Massalska
Pieje kogut już od świtu:kukuryku ! kukuryku !Kura do kurczaków żwawogdacze-w lewo,gdaczew prawo!
Kaczka kwacze:kwa,kwa,kwa!
Trzy kaczątka dziobem pcha.
Krowa muczy:mu,mu,mu!
Aż po porostu brak jej tchu.
Koń opędza się od much
i rży głośno:jestem zuch!
Świnka chrumka:chrum,chrum,chrum!
Co za hałas!Co za szum!
Kot cichutko miauczy:miau,miau,miau!
A pies szczeka:hau,hau,hau!
„Dziwne rozmowy” sł. Anna Alexandrowicz, muz. Włodzimierz Zaliński
W chlewiku mieszka świnkai trąca ryjkiem drzwi.Gdy niosę jej jedzenie,to ona: „Kwi, kwi, kwi!”
Opodal chodzi kaczka,co krzywe nóżki ma.Ja mówię jej: „Dzień dobry”,a ona: „Kwa, kwa, kwa.”
Na drzewie siedzi wrona,jest czarna, trochę zła.Gdy pytam: „Jak się miewasz?”,to ona: „Kra,
kra, kra!”
Przed budą trzy szczeniaczki,podnoszą straszny gwałt.Ja mówię: „Cicho, pieski”,a one: „Hau,
hau, hau!”
„Co słychać na wsi?” Wanda Chotomska
Co słychać? Zależy gdzie.Na łące słychać: Klee! Klee!Na stawie: Kwa! Kwa!Na polu: Kraa!Prze
d kurnikiem: Kukuryku!
Ko, ko, ko, ko, ko! – w kurniku.
Koło budy słychać: Hau!
A na progu: Miau!
A co słychać w domu,
nie powiem nikomu
„Wycieczka” sł. i muz. Katarzyna Kulikowska
Kiedy słonko jasno świeci,na wycieczkę idą dzieci.Idę ja, idziesz ty,kaczki, koty, kury, psy.Kaczk
a: kwa, kwa, kwa.
Kotek: miau.
Kura: ko, ko, ko.
A piesek: hau.
„Chodzi kurka” Iwona Salach
Chodzi kurka po ogródku,małe ziarnko trzyma w dzióbku.A dla kogo? A dla dzieci,co gromadka
za nią leci.
Po
ogródku chodzi kurka
i pazurkiem czyści piórka,
a za kurką kogut – tatko
pilnie strzeże swego stadka.
„Stary Donald farmę miał” sł. i muz. tradycyjne
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Stary Donald farmę miał ija ija oNa niej kury hodował ija ija oKoko tu koko tamWszędzie koko tu
i tam
Stary Donald farmę miał ija ija oNa niej kaczki hodował ija ija oKwa, kwa tu kwa, kwa tamWszęd
zie kwa, kwa tui tam
Stary Donald farmę miał ija ija oNa niej gęsi hodował ija ija oGę gę tu gę gę tamWszędzie gę gę
tu i tam
Stary Donald farmę miał ija ija oNa niej indyki hodował ija ija oGul gul tu gul gul tamWszędzie
gul gul tu i tam
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