
W marcu u „Tygrysków”
 

 

1. W marcu, jak w garncu.  

2. Porządki w ogrodzie. 

3. Witaj wiosno. 

4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.  

 

W tym miesiącu: 

 Poznamy z charakterystyczne zjawiska atmosferyczne 

występującymi w okresie przedwiośnia. 

 Będziemy posługiwali się nazwami zjawisk atmosferycznych: 

deszcz, wiatr, słońce, śnieg. 

 Poznamy przysłowie W marcu jak w garncu. 

 Poznamy proces powstawania deszczu – eksperymenty z wodą. 

 Utrwalimy pojęcia: unosić się i opadać. 

 Poznamy kalendarz pogody. 

 Posłużymy się określeniami ciepłe, zimne. 

 Będziemy obserwowali zjawiska przyrodnicze w ogrodzie – 

rozpoznamy pierwsze oznaki wiosny w najbliższym otoczeniu. 

 Poznamy  nazwę pierwszego wiosennego kwiatka – 

przebiśniegu. 

 Poznamy pracę ogrodnika, jego wygląd i akcesoria podamy 

nazwy przyborów do sprzątania ogrodu. 

 Będziemy przeliczali w granicach możliwości dzieci. 

 Wyjaśnimy pojęcie: sianie. 

 Będziemy pracowali z obrazkiem przedstawiającym wiosenne 

czynności w ogrodzie. 

 Poznamy niektóre rośliny cebulkowe.  

 Założymy zielony ogródek na parapecie – poznamy etapy 

sadzenia cebuli. 



 Będziemy prowadzili obserwacje przyrodnicze w trakcie spaceru 

po najbliższej okolicy. 

 Porozmawiamy na temat wieloznaczności słów: kotki i pączki. 

 Poznamy nazwy  ptaków: skowronka, bociana, jaskółki. 

 Spróbujemy rozpoznać ptaki  po ich głosie. 

 Zapoznamy się z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych 

kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów. 

 Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – 

topienie Marzanny. 

 Wyjaśnimy  znaczenie spożywania szczypiorku dla zachowania 

dobrego zdrowia. 

 Rozpoznamy i podamy nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka. 

 Będziemy aktywnie uczestniczyli w zabawach, będziemy 

wypowiadali  się przed grupą. 

 Zapoznamy się z nazwami: buda, stajnia, kurnik. 

 Będziemy ćwiczyli  mięśnie narządów mowy na zgłoskach: mu, 

me, be, hau, miau, iha, ko, kwa. 

 Będziemy  rozpoznawać  głosy  zwierząt z wiejskiego podwórka. 

 Będziemy doskonalili  czynności: chodu, biegu, skoku, 

utrzymywania równowagi. 

 Poszerzymy wiedzę  przyrodnicza  na temat pokarmów zwierząt. 

 Połączymy w pary zwierzęta i ich przysmaki. 

 Będziemy porównywali  liczebność zbiorów poprzez dobieranie 

elementów w pary. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piosenka pt. „W naszym ogródeczku” 

 

 

W naszym ogródeczku zrobimy porządki,  

zrobimy porządki, zrobimy porządki.  

Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki,  

przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.  

Potem w miękką ziemię włożymy nasionka,  

włożymy nasionka, włożymy nasionka.  

Będą się wygrzewać na wiosennym słonku,  

na wiosennym słonku raz, dwa, trzy.  

Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko 

odmieni,  

wszystko odmieni, i wszystko odmieni.  

W naszym ogródeczku grządki zazieleni,  

grządki zazieleni, raz, dwa, trzy  

 
 

 


