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Tydzień I – Mali odkrywcy 

 Wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych 
 Operowanie pojęciami: kosmos, planety, gwiazdy, słońce 
 Rozwijanie słownika czynnego 
 Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup 
mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż 

 Czytanie globalne wyrazu parasol 
 Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych 
 Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7 
 Ćwiczenie orientacji przestrzennej 
 Rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej 
 Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych i muzycznych 
 Rozwijanie sprawności grafomotorycznej 
 Rozwiązywanie przez dzieci zagadek słownych 

 
Tydzień II – Tajemnice świata 

 Kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy 
 Poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków 
 Utrwalenie nazw środków lokomocji 
 Rozwijanie słuchu fonemowego 
 Ćwiczenie sprawności manualnej 
 Nabywanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7 
 Rozwijanie umiejętności porównywania wielkości 
 Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup 
mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż 

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wysokości melodii 
 Utrwalenie znajomości numerów alarmowych 

Tydzień III – Nadchodzi wiosna 
 Kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu 
 Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich 
 Rozwijanie logicznego myślenia, przewidywanie następstw 
 Operowanie pojęciami: cebule jadalne i ozdobne 
 Rozwijanie słownika czynnego 
 Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych 
 Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie 
kardynalnym i porządkowym 



 Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup 
mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania 

 Wyrażanie radości z obcowania z muzyką, utrwalenie pojęć cicho – 
głośno 

 Budowanie wypowiedzi – praca z wierszem, rozwijanie słownika 
czynnego 

 Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych – rozwijanie logicznego 
myślenia  

Tydzień IV – Wiosna tuż - tuż 
 Rozwijanie słownika czynnego 
 Poznanie zawodu rolnika 
 Poznanie pracy i obowiązków rolnika, określenie i nazwanie cech, jakimi 
jest obdarzony każdy rolnik 

 Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich 
 Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych 
 Nazywanie zwierząt gospodarskich, czytanie globalne wyrazów 
 Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej 
 Klasyfikowanie według rodzaju zwierząt i liczby 
 Kształtowanie umiejętności przeliczania, dokładania do 8 
 Przewidywanie następstw wydarzeń – rozwój wzrostu ziemniaka 
 Dopasowywanie produktów do źródeł ich pochodzenia 
 Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych 
 Wyrażanie radości z możliwości zaprezentowania swojej wiedzy 
 Rozwijanie małej motoryki  

 
Marcowy wierszyk i piosenka 
 
Wiersz „W zagrodzie” 
 
Wstawać wszyscy wstawać,  
dzionek się zaczyna.  
Słoneczko już świeci 
to dobra nowina. 
Gospodyni Magda  
z łóżka wyskakuje.  
Krząta się po domu,  
czasu nie marnuje. 
Już czekają kury, 
kaczki i perliczki.  
Kogut, kilka gęsi,  
indor i indyczki. 

 
Gospodyni w wiadrach, 
czystą wodę niesie.  
Ptactwu sypie karmę,  
głodne wszystkie przecież. 
Wypuszcza z obory  
krowę i barana,  
niech na łące trawę  
skubią już od rana. 
Jak to gospodyni 
dba o swą zagrodę,  
zawsze bardzo chętnie  
pokazać wam mogę.



Piosenka „Była babuleńka” 
 
Była babuleńka rodu ubogiego, miała koziołeczka bardzo upartego. 
 
Ref.: Fik mik, fik mik, 
szwadyrydy rydy, rach ciach ciach, bardzo upartego. (x2) 
 
A ten koziołeczek był bardzo rozpustny, wyjadł babuleńce zagonek kapusty. 
 
Ref.: Fik mik, fik mik... 
 
A weźże babulko kija sękatego i wybijże mocno kozła upartego. 
 
Ref.: Fik mik, fik mik... 

 
 
Ważne wydarzenia: 
08.03. – Międzynarodowy Dzień Kobiet 
14.03. – Międzynarodowy Dzień Matematyki 
21.03. – Pierwszy Dzień Wiosny 
22.03. – Światowy Dzień Wody 
27.03. – Międzynarodowy Dzień Teatru 
 
 
 


