
Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc MARZEC w grupie Biedronek 
 
 

Tematyka tygodni:     Tak nam mija czas
Muzyka jest wszędzie
Mamy różne charaktery
Wiosna, wiosna 
Cuda i dziwy

 

 Sprzyjanie rozwojowi pozytywnego obrazu własnego „Ja” poprzez rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie
swoich potrzeb i możliwości.

 Stwarzanie sytuacji do podejmowania prób łączenia różnych rodzajów ekspresji.

 Dziecko widzem i aktorem. Stwarzanie sytuacji do podejmowania prób wystąpień publicznych.

 Kształcenie pojęć matematycznych dotyczących orientacji w przestrzeni oraz czasu

 Dokonywanie prostych operacji umysłowych – analiza i synteza, porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie, uogólnianie,
swobodne wypowiedzi. Doskonalenie mowy komunikatywnej, poprawnej pod względem gramatycznym.

 Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze
zjawiskami atmosferycznymi i porą roku.

 Wyrabianie wrażliwości na wartości estetyczne w przyrodzie i sztuce.

 Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji ruchowej.

 Wzmacnianie  więzi  uczuciowej  z  rodziną  poprzez  świadome  uczestnictwo  w  obrzędach  obecnych  w  polskiej  tradycji
kulturowej.

 Uświadamianie  zmian  zachodzących  w  przyrodzie  w  związku  ze  zjawiskami  atmosferycznymi,  porą  roku  i  dnia  –
opanowywanie pojęć charakterystycznych dla przedwiośnia i wczesnej wiosny.



Nauka wierszy z repertuaru autorów dziecięcych Jana Brzechwy i Juliusza Tuwima 

Teksty piosenek marcowych

Bo zima                          

1. Pierwszy obudził się pierwiosnek 
Potem chochoły spadły z róż. 
Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 
żeby na pole przyszła już! 

Refren: Bo zima, bo zima 
każdemu obrzydła! 
Niech słońce jej da pstryczka w nos! 
Niech wiosnę, niech wiosnę 
przyniosą na skrzydłach 
bociek, jaskółka, szpak i kos. 

2. Złoto błysnęło na leszczynach 
Zapach obudził senny ul. 
Wiosenną orkę chcą zaczynać 
głodne gawrony z pustych pól. 

Refren: Bo zima, bo zima... 

Kasza marcowa

1. Ola gotuje kaszę dla lalek
Wkłada do garnka cztery korale,
Dokłada guzik, wsypuje mak,
Miesza patykiem i śpiewa tak:

Refren:
W marcu jak w garncu mówił mój brat,
To śnieżek pada to deszcz, to 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.

Refren:
W marcu jak w garncu...



KALENDARIUM NA MARZEC

29.03.2023r. Wycieczka do Ogrodu Ekologicznego Głądysiakowie w Wirach
24.03.2023r., godz. 16:00 – Rodzinny Kiermasz Wielkanocny
21.03.2023r. Dzień Skarpetek – Dzień skarpetek nie do pary – Międzynarodowy Dzień Zespołu Downa
16.03.2023r. Osiedlowy Konkurs Recytatorski W krainie wierszy Brzechwy i Tuwima
14.03.2023r., godz. 10:00 Przedszkolne eliminacje do Konkursu W krainie wierszy Brzechwy i Tuwima
08.03.2023r. Dzień Kobiet
08.03.2023r., godz. 12:00 „Nie wolno i nie szybko” – Przedstawienie Teatru Muzycznego Kulturka
07.03.2023r., godz. 12:00 „Ander SEN” – Przedstawienie Teatru Muzycznego Kulturka
02.03.2023r., godz. 11:15 Koncert uczniów Muzycznej Szkoły Katedralnej


