
OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

MARZEC 

GRUPA VII MORSKA KRAINA 
 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 

 rozwijanie mowy i myślenia; 

 doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych; 

 wprowadzenie litery W, w; 

 doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia; 

 doskonalenie umiejętności porównywania; 

 kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej; 

 rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich; 

 poszerzanie zainteresowań czytelniczych; 

 doskonalenie motoryki małej; 

 rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia; 

 rozwijanie umiejętności korzystania z mapy; 

 określanie położenia; 

 rozpoznawanie oznak wiosny; 

 doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji; 

 wypowiadanie się na dany temat; 

 utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych; 

 poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych; 

 zapoznanie z warzywami cebulowymi; 

 poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych; 

 poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin; 

 doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków; 

 poszerzanie słownika; 

 eksperymentowanie z farbami; 

 myślenie twórcze; 

 utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych; 

 poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych; 

 zapoznanie z warzywami cebulowymi; 

 poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych; 

 poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin; 

 doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków; 

 poszerzanie słownika; 

 eksperymentowanie z farbami; 

 myślenie twórcze; 

 doskonalenie słuchu fonemowego; 

 uwrażliwienie na świat przyrody; 

 poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania; 

 wprowadzenie litery G, g; 



 zapoznanie z cyklem życia motyla; 

 ekspresja twórcza; 

 poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka; 

 sprawność manualna; 

 zapoznanie z tradycją topienia marzanny; 

 ekspresja twórcza; 

 uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie 

 
 

Miesięczna tematyka zajęć: 
 

I W marcu jak w garncu 

1.Przysłowia 

2.Studnia mądrości 

3. Stroje ludowe 

4. Sztuka ludowa 

5. Moja mała ojczyzna 

 

II Porządki w ogrodzie 

1. Oznaki wiosny 

2. Praca w ogrodzie 

3. Cebule i cebulki 

4. Sadzimy i siejemy 

5. Zazieleniło się 

III  Witaj, wiosno! 

1. Odgłosy wiosny 

2. Wiosna na widelcu 

3. Od motyla do gąsienicy 

4. Ślimak, ślimak pokaż rogi 

5. Żegnamy zimę 

 

IV Zwierzęta na wiejskim podwórku 

1. Zwierzęta wiejskie 

2. Skąd się biorą jajka? 

3. Czy świnia to brudne zwierzę? 

4. Skąd się bierze wełna? 

5. Po co hodujemy krowy? 

V Wielkanoc 

1. Wielkanoc za pasem 

2. Ale jaja 

3. Co kryje się w święconce? 



 Piosenka pt.,,W marcu” 

 sł. Irena Suchorzewska, muz. Bohdan Riemer 
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Wiersz pt. ”List pożegnalny do Pani Zimy” 

 

Przyszła pora niesłychana, 

mroźna zima jest żegnana. 

Bo na wiosnę przyszła pora 

grube ciuchy dać do wora. 

Kwiatki, ptaki, ciepłe słońce 

mnóstwo roślin znów na łące. 

Rower, rolki pójdą w ruch, 

czas założyć lekki ciuch. 

Zima brzydka, pomarszczona 

dziś zostaje wygoniona. 

I nadzieja w nas ukryta, 

że tu prędko nie zawita… 

 


