
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na 

marzec 

grupa IV Motylki 
 

Tematy kompleksowe: 

 

1. Mali odkrywcy. 

2. Tajemnice świata. 

3. Nadchodzi wiosna. 

4. Wiosno, ach to Ty. 

 

Zima już odchodzi, a Motylki... 

 odkrywają własne możliwości w zakresie umiejętności 

społecznych, budzenia empatii w stosunku do istot słabszych  

i wymagających opieki (zwierzęta domowe); 

 usamodzielniają się w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, 

zwiększają wiarę we własną skuteczność, komunikują się 

werbalnie i niewerbalnie z rówieśnikami i osobami dorosłymi; 

 poznają możliwości własnego ciała przez ruch twórczy 

inspirowany muzyką, rytmem, słowem; 

 kontynuują rozwijanie twórczego myślenia poprzez 

rozwiązywanie i układanie zagadek tematycznych, 

abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń; 

 



 

 twórczo podziałają w zakresie sztuk plastycznych  

i konstrukcyjnych, manipulując materiałem klasycznym, 

przyrodniczym i surowcami recyklingowymi; 

 udoskonalą wymowę przy pomocy kontynuacji ćwiczeń 

oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych i słuchu 

fonematycznego; 

 wzbogacą słownik dziecięcy o terminy związane z geografią, 

astronautyką, nadchodzącą porą roku, zwyczajami zwierząt 

w danej porze roku; 

 przygotują się do nauki czytania i pisania przez 

odczytywanie napisów do globalnego czytania, imion własnych 

i kolegów/ koleżanek z grupy, zapoznają się z wyglądem 

kolejnych liter polskiego alfabetu; 

 rozwiną umiejętność słuchania utworów literackich- zarówno 

prozą, jak i wierszem; 

 w edukacji matematycznej poznają nowe znaki i symbole, 

porównają cechy objętościowe przedmiotów, będą 

klasyfikować i tworzyć zbiory i podzbiory; 

 utrwalą nawyki prozdrowotne i zapoznają się z profilaktyką 

zapobiegania chorobom (promocja zdrowego stylu życia); 

 będą kontynuować propagowanie segregowania odpadów, czyli 

krzewienie potrzeby harmonijnego współżycia człowieka  

z przyrodą. 



 

Urodziło się przedwiośnie ~ Hanna Łochocka   

 

Urodziło się pod krzakiem przedwiośnie, 
całkiem małe, maciupeńkie - i rośnie. 
Wydłubało drobne kiełki spod ziemi 

o chuchało, by im dodać zieleni.  

Przedwiośnie, przedwiośnie, przedwiośnie 
wiosnę przyprowadzi, 

a wiośnie, a wiośnie, a wiośnie 
wszyscy bardzo radzi!  

Wydobyło chyłkiem kwiatek z kieszeni 
i podparło go słonecznym promykiem, 

obudziło parę żuczków nad ranem 
przecierają żuczki oczka zaspane.  

Przedwiośnie, przedwiośnie, przedwiośnie 
wiosnę przyprowadzi, 

a wiośnie, a wiośnie, a wiośnie 
wszyscy bardzo radzi!  

 

 

 



Maria Konopnicka "Jaskółeczka" {frag.} 

Jaskółeczka do nas wraca  

Z oddalonej drogi.  

Śpiewem wita wioskę miłą,  

Miłej chaty progi.  

Przez trzy morza, przez trzy góry  

Światem przeleciała,  

Przecież drogie gniazdko swoje  

Od razu poznała.  

Jakże poznać go nie miała,  

Nie śpieszyć z powrotem,  

Kiedy je tu słonko nasze  

Malowało złotem?  

Jaskółeczka do nas leci  

Z wesołą nowiną,  

Już niedługo śliczne kwiaty  

Z pąków się rozwiną.  

Już niedługo brzoza biała  

Gałązki rozchwieje,  

A ten czarny, pusty ugór  

Zbożem zarunieje.   

Wie zawczasu, kiedy strumyk  

Brzegi swe zakwieci,  

Wypatruje złotą zorzę.  

Czy w okienko świeci.  

 



 


