
 

 

Szczegółowa tematyka zajęć 

Grupa II ,,Misie” 

01.03-05.03.2021r. 

 „W marcu jak w garncu” 

 
 

Mądrości ludowe -   

przysłowia 

 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 „Wiosenna  pogoda” – wykonanie pracy przestrzennej, 

szeregowanie elementów od najkrótszego na najdłuższego. 

 

Rozwijanie mowy i myślenia (społeczno- moralne): 

 „Przysłowia”-   próba zdefiniowania, czym są przysłowia. 

  Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta  – wysłuchanie 

opowiadania Renaty Piątkowskiej. 

  „Marcowe przysłowia” – przedstawienie przez N. 

przysłów związanych z marcem, próby wyjaśnienia ich 

sensu. 

 „W marcu jak w garncu” – rozmowa z dziećmi na temat 

przysłowia, burza mózgów.  

 „Marcowa pogoda” – zabawa orientacyjno- porządkowa. 

 

 

Studnia mądrości 

 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Studnia”– N. pokazuje zdjęcie studni z wiejskiego 

podwórka i wyjaśnia, do czego służyła. 

  „Co się rozpuszcza?”– zabawy badawcze z wodą: 

formułowanie hipotez i weryfikowanie ich za pomocą 

prostych doświadczeń. 

  „Ile soli zmieści się w szklance?”– doświadczenie                     

z wykorzystaniem wody w różnej temperaturze, 

doskonalenie przeliczania. 

 Wprowadzenie litery W, w, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej, 

ćwiczenie logicznego myślenia, czytanie globalne. 

 „Zapamiętaj!”–  zabawa doskonaląca pamięć                                 

i spostrzegawczość, zapamiętywanie jak największej liczby 

elementów z prezentowanego obrazka. 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 25 – wzmacnianie 

mięśni kręgosłupa. 

 

 

 Stroje ludowe 

 

Rozwijanie mowy i myślenia (pojęcia matematyczne): 

 

 „Stroje ludowe – segregowanie obrazków na współczesne    

i dawne. Prezentacja głównych polskich strojów ludowych 



na ilustracjach.    

 „Który?” –  zabawa dydaktyczna w grupach, opisywanie 

wyglądu strojów ludowych. 

 „Tyle razy, ile” – zabawa matematyczna przy muzyce.  

 „Od największej” – zabawa matematyczna doskonaląca 

szeregowanie liczb od największej do najmniejszej. 

 

 Umuzykalnienie: 

 „Marcowa orkiestra” – instrumentacja opery Carmen 

Georges´a Bizeta. 

 „Krakowiaczek” –  wysłuchanie tekstu piosenki ludowej. 

Nauka podstawowych kroków tańca. 

 

 

 

   

Sztuka ludowa 

 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 „Pyza” – praca plastyczna.  

 „Ludowe arcydzieła” – rozmowa na temat sztuki ludowej.  

 Wycinanka łowicka – praca plastyczna 

 „Spódnica łowicka” – praca z KP3.19, doskonalenie 

zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej, 

koordynacji wzrokowo- ruchowej, kodowanie, 

dekodowanie, łączenie elementów strojów ludowych              

z właściwymi strojami 

 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 25 – wzmacnianie 

mięśni kręgosłupa. 

 

 

Moja mała ojczyzna 

 

Umuzykalnienie: 

 Nauka piosenki „W marcu”. 

 „Malarze” – zabawa przy muzyce, doskonalenie motoryki 

dużej. 

 

Rozwijanie mowy i myślenia (poznawanie przyrody): 

 „Mała Ojczyzna”– zajęcia z mapą, próby określenia 

położenia miejscowości, z której pochodzą dzieci.   

 „Z czego słynie?”– rozmowa o tym, z czego słynie region, 

z którego pochodzą dzieci, co ciekawego można tam 

zobaczyć, jakie stroje, jaka muzyka i jakie wytwory 

rzemieślnicze są dla niego charakterystyczne.  

 

 

 

 



 

Piosenka 

 

Kasza marcowa 

 

muz. Franciszka Leszczyńska, sł. Barbara Lewandowska 

 

1.Ola gotuje kaszę dla lalek. 

Wkłada do garnka cztery korale, 

dokłada guzik, wsypuje mak, 

miesza patykiem i śpiewa tak: 

 

Ref: W marcu jak w garncu mówił mój brat. 

To pada deszczyk, to śnieg i grad. 

I w moim garnku mam to i owo, 

bo ja gotuję kaszę marcową. 

 

2.Lalki są grzeczne i nie grymaszą, 

kiedy je karmisz marcową kaszą. 

Ale czy kasza ma dobry smak? 

Lalki ją lubią, więc chyba tak. 

 

Ref: W marcu jak w garncu mówił mój brat. 

To pada deszczyk, to śnieg i grad. 

I w moim garnku mam to i owo, 

bo ja gotuję kaszę marcową. 

 

 

 

Wiersz 

 

Kwiaty wiosny 

 

Autor: Bożena Forma 

 

Krokus, hiacynt i tulipan 

wiosnę chciały dziś powitać. 

Wdzięcznie wszystkim się kłaniają 

między sobą coś szeptają. 

 

Nagle deszczyk je podlewa, 

miło szumią wkoło drzewa. 

Do słoneczka główki wznoszą 

o promyki ciepłe proszą. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


