
 

Zamierzenia wychowawczo – 

dydaktyczne 

Marzec 2022 

Grupa V Sowy 

 

Tematy kompleksowe:  

 

• „Zwierzęta naszych pól i lasów” 

• „Marcowa pogoda” 

• „Wiosenne przebudzenia” 

• „Wiosenne powroty” 
 
 

Temat kompleksowy: „Zwierzęta naszych pól i lasów”. 

Termin realizacji: 07.03-11.03.2022r. 

Cele: 

Dziecko: 

• układa schematy i modele słów: ule, Ula; 
• rozpoznaje i nazywa poznane litery: małe i wielkie; 

• rysuje po śladach rysunków; 
• wypowiada się pełnymi zdaniami;  

• wie, że powinno unikać kontaktu z obcymi osobami. 

• wypowiada się na temat wybranych zwierząt; 
• wie, które zwierzę porusza się wolniej, a które szybciej; 

• wykonuje sowę z pasków brązowego papieru; 
• wymienia zwyczaje sowy; 

• śpiewa piosenkę; 
• porusza się rytmicznie przy muzyce.  

• wymienia przedstawicieli zwierząt żyjących na polach oraz 
przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie;  

• dzieli nazwy zwierząt na sylaby lub na głoski;  
• wymienia właściwości fizyczne powietrza;  



• wie, co to znaczy, że powietrze jest gazem.  

• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi;  

• wie, na czym polega pożyteczność mrówek. 

• Wie jaki instrument muzyczny wykonuje. 

 
 

 
Piosenka ,,Zające" (sł. i muz. J.Kucharczyk) 

 

I.W wielkim lesie na polanie- hop, hop, myk, myk, myk, 

zając Szarak ma mieszkanie- hop, hop, myku, myk. 

 

II.Szara pani zającowa- hop, hop, myk, myk, myk, 

pod łopianem dziatki chowa- hop, hop, myku, myk. 

 

III.Ten zajączek, Szaruś mały- hop, hop, myk, myk, myk, 

wcale nie chce słuchać mamy- hop, hop, myku, myk. 

 

IV.Właśnie schował się za wrzosem- hop, hop, myk, myk, myk, 

Tylko mu wystaje nosek- hop, hop, myku, myk. 

 

V.Mała śliczna Szaronóżka- hop, hop, myk, myk, myk 

ciągle tańczy na paluszkach- hop, hop, myku, myk. 

 

VI.A najmniejszy, Długouszek- hop, hop, myk, myk, myk, 

płacze, bo go boli brzuszek- hop, hop, myku, myk. 

 

VII.Biega szaraczkowa mama- hop, hop, myk, myk, myk, 

tata ciągle jej pomaga- hop, hop, myku, myk. 

 

VIII.Bo rodzice zajączkowie- hop, hop myk ,myk, myk. 

troszczą się o dzieci swoje- hop, hop, myku, myk. 

 

 

 

 

 



 

 

Temat kompleksowy : ,,Marcowa pogoda”. 

Termin realizacji: 14.03-18.03.2022 r. 

Cele: 

Dziecko: 

 • wypowiada się pełnymi zdaniami; 

• wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia; 

• dzieli słowa na sylaby i na głoski, układa schematy i modele słów: cebula, 

Cela; 

• rozpoznaje i nazywa poznane litery;  

• rysuje po śladach rysunków. 

• wymienia cechy kuli; 

• podaje różnicę między kulą a kołem. 

• reaguje odpowiednim ruchem na podane sygnały; 

• śpiewa piosenkę; 

● wykonuje pracę plastyczną. 

● prowadzi kalendarz pogody;  

● wymienia nazwy dni tygodnia; 

● obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie; 

● wie, na czym polega parowanie i skraplanie; 

● wymienia działania wody: pożyteczne i szkodliwe. 

 

 

 

 



Marcowi przyjaciele (sł. i muz. K. Gowik) 

I. Marcowi przyjaciele zebrali się na łące. 

   I wiatr, i grad, i deszczyk, śnieg, burza i słońce. 

   I tak wszyscy razem kłótnię wywołali, 

   każdy chciał być ważny, Wiosnę więc wezwali. 

   Wiosno, Wiosno, schowaj łóżko i przybądź leśną dróżką. 

   Zobacz, kto z nas dziś ma do ciebie przyjść.       (2 x) 

 

Ref.: Ćwir, ćwir, ćwir, kle, kle, kle. 

        Zobaczymy, zobaczymy, 

        co zrobi panna Wiosna z przyjaciółmi marcowymi. (2 x) 

 

II. Zbudziła się Wiosenka, poduszkę swą schowała 

    i biegnie do przyjaciół w zieleni już cała. 

    Patrzy w prawo, w lewo, śmieje się wesoło, 

    Prosi, by z nią razem zrobić wielkie koło. 

    Moi drodzy przyjaciele, nie ma co myśleć wiele. 

    Razem lećmy w świat na sto długich lat!    (2 x) 

 

Ref.: Ćwir, ćwir… 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: „Powitanie wiosny.” 

Termin realizacji: 21.03-25.03.2022 r. 

Cele: 

Dziecko: 

• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi; 

• wie, dlaczego należy chronić wybrane rośliny; 

• bawi się z innymi dziećmi;  

• wymienia zwyczaje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. 

• dodaje i odejmuje w zakresie 10; 

• wymienia wybrane zwierzęta mieszkające na łące. 

• zapoznaje się z historią Kanału Żerańskiego; 

• uważnie słucha i odpowiada na pytania; 

• wnioskuje na podstawie własnych doświadczeń;  

• porównuje ilustracje; 

• zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze; 

• wie, w jaki sposób należy zachować się w 

okolicy zbiornika wodnego; 

• potrafi ocenić czystość swojego najbliższego 

otoczenia, oraz sformułować wnioski na ten temat; 

• dostrzega emocjonalną wartość otoczenia 

przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. 

• uważnie słucha legendy; 

• odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; 



• wie, dlaczego należy dbać o czystość w zbiornikach wodnych; 

• uczestniczy w zabawie taneczno- ruchowej w języku angielskim. 

• wymyśla wizerunek potwora Paskudy; 

• rozwija wyobraźnię i kreatywność; 

• dba o porządek w miejscu pracy. 

• wymienia oznaki wiosny. 

 

Wołanie wiosny (sł. i muz. K. Gowik) 

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola 

już zielone były pola, 

a bociany klekotały, 

bo na łąkę przyleciały. 

Ref.: Zielona wiosenka nas woła, 

          zielona panienka wesoła. 

          W oczy świeci nam 

          złotym słońcem 

          i rozrzuca kwiaty pachnące. (2x) 

 

II. Na gałązkach pierwsze pąki, 

a na pąkach pierwsze bąki. 

żabki skaczą , a skowronek 

śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 

Ref.: Zielona wiosenka … 

 

 



Temat kompleksowy: „Wiosenne powroty” 

Termin realizacji: 28.03-01.04. 2022 r. 

Cele:  

Dziecko: 

• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi;  

• wymienia nazwy ptaków powracających do nas wczesną wiosną; 

• dzieli na sylaby i głoski słowa: jajka, Jagoda: układa schematy i 

modele tych słów; 

• rozpoznaje i nazywa poznane litery;  

• dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10;  

• układa działania do podanych zadań, odczytuje je. 

• śpiewa piosenkę; 

• porusza się rytmicznie;  

• rozwija wyobraźnię i kreatywność; 

• wykonuje pracę plastyczną. 

• poznaje chińskie wynalazki; 

• utrzymuje porządek wokół siebie; 

• bawi się i pracuje z innymi;  

• omawia wygląd i zwyczaje szpaka. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


