
 

ZABKI 
GRUPA II 

 

Zadania realizowane w miesiącu: MARZEC 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

  Zwierzęta dżungli i sawanny 

 Zwierzęta z naszych pól i lasów 

 Marcowa pogoda 

 Moja dzielnica – Białołęka   

 Wiosenne przebudzenia 

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 

Zwierzęta dżungli i sawanny 

 

TERMIN REALIZACJI:  28.02 – 04.03. 2022r.  

 

Cele  główne: 

 zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania; 

 zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub 

na sawannie; 

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 poznanie nowej piosenki; 

 rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni; 

 poszerzanie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych; 

 rozwijanie umiejętności matematycznych; 

 rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej; 

 rozwijanie sprawności fizycznej; 

 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. 

 

 

 

 

 



Dżungla 

 

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… 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 

Zwierzęta z naszych pól i lasów 

 

TERMIN REALIZACJI: 07.03. – 11.03.2022 

 

Cele  główne: 

 poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu; 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 zachęcenie do dbałości o porządek i wystrój sali; 

 wzbogacanie zasobu słownictwa; 

 wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją; 

 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; 

 doskonalenie poczucia rytmu; 

 rozwijanie orientacji przestrzennej; 

  rozwijanie sprawności rachunkowych; 

 rozwijanie sprawności fizycznej; 

 przestrzeganie ustalonych zasad zachowania; 

 wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt; 

 rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań, poprawnych pod 

względem gramatycznym; 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania instrukcji przekazywanej 

przez nauczyciela; 

 zwrócenie uwagi na różnice w sposobie poruszania się zwierząt; 

 rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej. 

 

 



Sąsiedzi  

(sł. i muz. Krystyna Gowik) 

I. My mieszkamy w domu, bawimy się w przedszkolu. 

 Mała myszka, mały chomik biegają po polu.  

 Mała myszka, mały chomik biegają po polu.  

 My lubimy jeść obiadek razem z całą grupą. 

 Mała myszka, mały chomik ziarna zboża chrupią. 

 Mała myszka, mały chomik ziarna zboża chrupią. 

 

Ref.: Mała myszka, mały chomik dobrzy to sąsiedzi. 

 Każde mieszka w ciepłej norce, 

 sąsiada czasem odwiedzi. 

 

II. Dzieci śpią w łóżeczkach, zabawek dużo mają. 

 Rudy lisek i zajączek w lesie się chowają. 

 Rudy lisek i zajączek w lesie się chowają. 

 Dzieci lubią place zabaw z piaskiem, z huśtawkami. 

 Rudy lisek i zajączek bawią się szyszkami. 

 Rudy lisek i zajączek bawią się szyszkami. 

 

Ref.: Rudy lisek i zajączek dobrzy to sąsiedzi. 

 Każdy mieszka w ciepłej norce (*jamce). 

 Sąsiada czasem odwiedzi. 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY:  

 

Marcowa pogoda 

 

TERMIN REALIZACJI:  14.03. – 18.03.2022 

 

Cele  główne: 

 dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną; 

 rozwijanie poczucia przynależności narodowej; 

 kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku; 

 poznawanie w zabawie właściwości farb i zjawiska mieszania się kolorów; 

 wyrabianie umiejętności reagowania określonymi ruchami na dźwięki; 

 rozwijanie zdolności swobodnego poruszania się w przestrzeni; 

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania; 

 utrwalanie pojęć: długi, krótki; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 rozwijanie orientacji w obrębie ciała; 

 przekazywanie wiedzy dotyczącej pogody; 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 rozwijanie wyobraźni; 

 uczestniczenie w samodzielnych zabawach w teatr, z wykorzystaniem 

różnych akcesoriów; 

 zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy. 

  

  

 

 

 



   

 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… 

 

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY:  

 

Moja dzielnica – Białołęka  

 

TERMIN REALIZACJI:  28.03. – 01.04.2022 

 

Cele  główne: 

 zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie; 

 uświadomienie znaczenia wody w przyrodzie i konieczności jej 

oszczędzania; 

 poznawanie roli wody jako niezbędnego składnika życia ludzi, roślin  

i zwierząt; 

 kształtowanie umiejętności przewidywania i wnioskowania na 

podstawie obserwacji; 

 stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej przy muzyce  

z wykorzystaniem różnych rekwizytów; 

 kształtowanie umiejętności nawiązywania serdecznego kontaktu  

z rówieśnikami; 

 kultywowanie tradycji przedszkolnych; 

 kształtowanie pozytywnej motywacji do zabaw ruchowych; 

 zapoznanie z tradycją żegnania z zimą i powitania wiosny; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; 

 zapoznanie ze sposobami w jaki sposób należy zachować się w okolicy 

zbiornika wodnego; 

 dostrzeżenie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako 

źródła satysfakcji estetycznej. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z wiosną  

(sł. i muz. Bożena Forma) 

I. Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj, 

 słychać świergot ptaków, 

 a w ogrodzie spotkać można 

 miłych przedszkolaków. 

 

Ref.: Wiosna, wiosna przyszła do nas, 

 bierzmy się za ręce. 

 Pośród młodej, bujnej trawy 

 kwiatów coraz więcej. 

 

 

 
 



 

TEMAT KOMPLEKSOWY:  

 

Wiosenne przebudzenia 

 

TERMIN REALIZACJI:  28.03. – 01.04.2022 

 

Cele  główne: 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania; 

 wzbogacanie wiadomości przyrodniczych; 

 rozwijanie ciekawości poznawczej; 

 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem 

wiosny; 

 zgodne współdziałanie z rówieśnikami; 

 rozwijanie koncentracji; 

 utrwalanie posiadanych wiadomości na temat pór roku; 

 rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia; 

 rozwijanie mowy; 

 rozwijanie umiejętności matematycznych; 

 rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej; 

 rozwijanie sprawności fizycznej; 

 wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych 

kwiatów; 

 utrwalanie wybranych kolorów; 

 poszerzanie wiedzy na temat zmian zachodzących wiosną w życiu małych 

zwierząt; 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych 

kwiatów.  

 



 

Taniec z Wiosną 

 

I. Dzieci śmieją się wesoło, 

grzeje mocno słońce, 

obudziły się zwierzęta, 

bawią się na łące. 

 

Ref.: Z kim zatańczy, z kim zatańczy, 

zaraz się dowiemy, 

teraz pięknie się kłaniamy 

i głośno klaszczemy. 

 

II. Dzieci w kole podskakują, 

tańczą i śpiewają, 

rozglądają się ciekawie, 

wiosenkę witają. 

 

Ref.: Z kim zatańczy… 

Opracowała: Martyna Suchowolak 


