
MARZEC 2021 r. u "Sówek” 

  

Co słychać u „Sówek” w marcu 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC 

DLA GRUPY 3- LATKÓW 

1. „W MARCU JAK W GARNCU”- zachęcanie do obserwacji zmian atmosferycznych 

charakterystycznych dla przedwiośnia; poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych 

(deszcz); rozpoznawanie różnorodnych warunków pogodowych; zapoznanie z 

pierwszymi 

oznakami wiosny- pierwsze wiosenne kwiaty: (krokus, przebiśnieg). 

2.” DBAMY O ZDROWIE I URODĘ” - kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą; 

czystość w najbliższym otoczeniu; podkreślanie roli właściwego odżywiania się; 

rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich; uświadomienie konieczności szukania 

pomocy 

u lekarza w razie choroby; podkreślenie znaczenia zawodu lekarza i pielęgniarki dla zdrowia 

ludzi. 

3.” Mali odkrywcy- projekt mleko”-rozwijanie wiedzy ogólnej: czerpanie radości z 

przekazywania 

wiedzy i umiejętności innym, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Poznawanie 

rodzajów 

mleka i żywotności przetworzonej, rozwijanie zdolności komunikacyjnych. 

Doskonalenie orientacji przestrzennej; ćwiczenia umiejętności konstruowania 

budowli przestrzennych; dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt. 

Odróżnianie niskich i wysokich dźwięków; rozwijanie słuchu muzycznego; ćwiczenia 

motoryki dużej 

podczas zabaw muzyczno-ruchowych. 

4.SMOKI CZY DINOZAURY- poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów; 

rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności rytmicznego poruszania się; rozwijanie 

umiejętności 

posługiwania się określeniami: dłuższy od…, krótszy od …, potrafi liczyć w zakresie 

czterech; 

wspólnie bawi się  z innymi dziećmi 

  

„W marcu” 

Raz śnieg pada, 



A raz deszczyk. 

Na jeziorze 

Lód już trzeszczy. 

Błękit nieba 

Lśni w kałuży, 

Bałwan w słońcu 

Oczy mruży. 

-Koniec zimy. 

Przerwa. 

Dzwonek. 

-to nie dzwonek, 

to skowronek 

Wiosenny spacerek 

1. Tu, tup, tup. (bis) 

Już cieplutkie słońce świeci, 

na wycieczkę poszły dzieci 

z naszego przedszkola. (bis) 

1. Tu, tup, tup. (bis) 

Tu fiołek, tam pierwiosnek, 

widać wiosnę, słychać wiosnę 

w lesie i na polach. (bis) 

III. Ćwir, ćwir, ćwir (bis) 

Jaskółeczka czarna, mała 

z ciepłych krajów przyleciała, 

gniazdo swe buduje. (bis) 



„W marcu jak w garncu” 

To marcowi zima w głowie, 

to wiosenne harce . 

Chce być lutym albo kwietniem , 

byleby nie marcem! 

Śniegiem prószy ,a po śniegu 

deszczem tnie ukośnie . 

Czy to wiosna? Czy to zima ? 

Po prostu – 

przedwiośnie 

„Szukamy wiosny”. 

Wyjrzało słonko spod chmur pierzynki, 

- Jestem już, jestem, chłopcy, dziewczynki! 

Chodzi po niebie, świat obserwuje 

I czegoś szuka, i wypatruje. 

Na płotach wróble dziarsko ćwierkają, 

Na kogoś ptaszki chyba czekają. 

Białe dzwoneczki przebiły śniegi – 

Co to za kwiatki? To przebiśniegi! 

Dzieci radosne biegną ze szkoły – 

Spotkały wiosnę! Każdy wesoły! 

Bo wiosna przyszła! Popatrzcie dzieci! 

Kwitną krokusy, słoneczko świeci! 

 


