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Zadania realizowane w miesiącu: MARZEC 
 
 
 
 

Tematy kompleksowe: 
ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY    
ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW  

MARCOWA POGODA 
MOJA DZIELNICA – BIAŁOŁĘKA 

WIOSENNE PRZEBUDZENIE 
  



Temat kompleksowy:   

ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY    

 

Termin realizacji: 28.02 – 04.03.2022r.  

 

 

Cele główne: 

- poznawanie znaczenia słów: sawanna, kontynent, dżungla;  

- zapoznanie z kontynentem afrykańskim  oraz wybranymi 

zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent;  

- doskonalenie pracy z nożyczkami i umiejętności wycinania po linii 

prostej; 

- zachęcanie do uważnego słuchania tekstów literackich; 

- zdobywanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego; 

- zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych; 

- ćwiczenie pamięci poprzez recytowanie krótkich wierszy;  

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej; 

- zachęcanie do samodzielnego układania zagadek; 

- kształtowanie poczucia rytmu; 

- utrwalanie nazw liczebników głównych i porządkowych; 

- stwarzanie okazji do poznawania bananów polisensorycznie.  

 



 

„Na sawannie” 

1. Na sawannie słońce piecze, szumią trawy, 

a zwierzęta mają swoje różne sprawy. 

Chodzą, biegną i pływają, i fruwają, 

więc zobaczmy, jakie ważne sprawy mają. 

Gepard głośno chwali się, że jest najszybszy. 

Nosorożec martwi się, że jest najbrzydszy. 

Zebra twierdzi, że jest tutaj najpiękniejsza, 

a żyrafa, że jest przecież najmądrzejsza. 

 

Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca. 

Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca. 

Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody 

zwierzaki ciągle wskakują do wody. 

Chlup, chlup, chlup, chlup. 

Chlup, chlup, chlup, chlup! 

 

2. W cieniu wielkich baobabów śpią lamparty. 

Hieny dziś opowiadają sobie żarty, 

a pod palmą przyczaiła się pantera. 

Na akacji siedzi sęp i myśli zbiera. 

Na sawannie dzień jak co dzień, bez pośpiechu, 

trochę żartów, trochę kłótni, trochę śmiechu. 

Na sawannie słońce piecze, szumią trawy, 

a zwierzęta mają swoje różne sprawy. 



 

 

Temat kompleksowy:   

 ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW   

 

Termin realizacji: 07.03 – 12.03.2022r. 

 

Cele główne: 

- wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka;  

- doskonalenie precyzji i małej motoryki; 

- wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających 

w lesie; 

- dokonywanie wartości logicznej wypowiadanych zdań; 

- wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na polu;  

- utrwalanie nazw środowisk przyrodniczych, w których żyją wybrane zwierzęta; 

- rozwijanie logicznego myślenia; 

- tworzenie akompaniamentu do refrenu piosenki; 

- utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych dla środowisk 

lasu i pola; 

- rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego; 

- doskonalenie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji; 

- tworzenie kolekcji, porządkowanie tych samych obiektów wielokrotnie 

każdorazowo według innej cechy. 

  



 

„W lesie” 

1. Lubię spacerować po lesie zielonym, 

obserwować żuki, biedronki i pszczoły. 

Kwiatkiem się zachwycić, spróbować poziomkę, 

słuchać, jaki piękny las nam daje koncert. 

 

Ref.: Las tak pięknie szumi – szu, szu, szu, szu, szu, 

strumyk wody toczy – chlupu, chlupu, chlup. 

Pszczoły, osy bzyczą – bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, 

ptaszek gdzieś zaśpiewa – tirli, tirli, li. 

Kukułeczka kuka – kuku, kuku, kuku, 

dzięcioł w drzewo stuka – stuku, stuku, stuk. 

Cicho jeż przemyka – tupu, tupu, tup. 

Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór. 

Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór. 

 

2. Tu rosną paprocie, tam mech, jak dywanik, 

i leśne jeżyny, i słodkie maliny. 

Pod listkiem się schował muchomor czerwony, 

białymi kropkami pięknie przystrojony. 

Ref.: Las tak pięknie szumi… 



Temat kompleksowy:   

MARCOWA POGODA 

 

Termin realizacji: 14.03 – 18.03.2022r. 

 

 

Cele główne: 

- poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka; 

- rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w 

witaminy;  

- rozbudzanie ciekawości dzieci i zainteresowania zdrowym żywieniem;  

- wdrażanie do higienicznego i estetycznego wykonania posiłku;  

- kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku; 

-  rozpoznawanie znaków synoptycznych;  

- rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania zegara pogody;  

- rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do warunków pogodowych;  

- rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody;  

- rozwijanie umiejętności posługiwania się w celowo stworzonych sytuacjach 

liczebnikami w aspektach porządkowym i kardynalnym w podanym zakresie; 

- zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy; 

- utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu. 

 

  



 

„Żartowniś marzec” 

 

1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe, 

a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre. 

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie! 

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie. 

 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu, 

taki pogodowy sos! 

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos! 

Kap, kap, kap, kap – deszcz. 

Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg. 

Puk, puk, puk, puk – grad. 

Uuuuu – wiatr! 

 

2. Wiosna wzięła się pod boki, 

dzieci jest jej szkoda. 

– Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda! 

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek. 

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek. 

 

Ref.: W marcu, w marcu… 



 

 

3. Marzec skoczył hop! pod chmury 

i mówi do cioci: 

– Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci. 

Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci. 

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci! 

 

Ref.: W marcu, w marcu…  



Temat kompleksowy: 

MOJA DZIELNICA – BIAŁOŁĘKA 

DZIEŃ WIOSNY 

DZIEŃ WODY 

DZIEŃ GOFRA 

 

Termin realizacji: 21.03 – 25.03.2022r. 

 

Cele główne: 

- wspólne witanie wiosny; 

- rozwiązywanie zagadek związanych z wiosną; 

- rozwijanie postaw proekologicznych; 

- kształtowanie nawyku oszczędzania wody; 

- uświadomienie do czego potrzebna jest woda; 

- wnioskowanie na temat obserwacji oraz wiedzy i doświadczeń dzieci; 

- zwrócenie uwagi na konieczność bezpiecznego zachowania się w okolicy 

zbiorników wodnych; 

- przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; 

- odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; 

- rozmowa kierowana na temat konieczności utrzymywania porządku nad i w 

Kanale Żerańskim; 

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności; 

- dekorowania gofrów według własnego pomysłu. 

 



Temat kompleksowy:   

WIOSENNE PRZEBUDZENIE 

 

Termin realizacji: 28.03 – 04.04.2022r. 

 

 

Cele główne: 

- kształcenie postawy badawczej, poznawanie właściwości ziemi i 

piasku; 

- wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich 

pielęgnacji; 

- zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie 

wiosną; 

- wzbogacenie wiedzy na temat pierwszych kwiatów wiosny; 

- utrwalanie nazw roślin występujących wiosną w parku;  

- określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z 

aktualną porą roku;  

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;  

- wykonanie eko-pejzażów z wykorzystaniem materiałów 

przyrodniczych.  

  



 

 

 

 „Nareszcie wiosna” 

1. Przyszła do nas wiosna – słoneczna, radosna. 

Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa. /2x 

 

2. Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły, 

gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy. /2x 

 

3. Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa 

i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach. /2x 

 

4. Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze, 

tańczy razem z motylami na kwitnącej łące. /2x 

 

5. Woła do niedźwiedzia: „Wstawaj, misiu, wstawaj! 

Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!” /2x 

 

6. I dzieci łaskocze słońca promieniami. 

Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić. /2x 

 

 


