
Zagadnienia programowe na marzec 2023 dla Grupy III 

Tematyka kompleksowa: 

1. W kinie i w teatrze. 

2. Przebudzenie po zimie. 

3. W wiosennym ogrodzie 

4. Zdrowe nawyki żywieniowe. 

5. W świecie książek. 

 
Cele ogólne: 

Tydzień I „W kinie i w teatrze” 

 poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu 

podczas pobytu w tych miejscach, zachęcanie do wyrażania emocji podczas 

zabaw dramowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego 

i budowania wypowiedzi na jego temat, pobudzanie wyobraźni 

 wprowadzenie litery „z”, „Z”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej 

oraz głoskowej, poznanie nazw zawodów teatralnych, ćwiczenie aparatu mowy 

 zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności liczenia 

pieniędzy, rozwijanie umiejętności odczytywania dwóch współrzędnych 

(rząd i miejsce) oraz kodowania, poszerzanie wiedzy na temat widowni w kinie 

 i teatrze, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac technicznych 

 poznanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, zachęcanie  

do aktywności i zabawy, w tym do organizowania teatrzyków, zabaw dramowych 

i plastycznych, rozwijanie tężyzny fizycznej 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie zmysłów, poznanie cech 

starego kina (niemych, czarno-białych filmów), zachęcanie do wykonywania prac 

plastyczno-technicznych, w tym prac pokazujących mechanizmy animacji, 

podsumowanie wiedzy dzieci na temat kina i teatru. 

 

Tydzień II „Przebudzenie po zimie” 

 utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się 

na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody, rozwijanie 

umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na 

jego temat, 



 wprowadzenie litery „g”, „G”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej 

oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk 

atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem: „w marcu jak w garncu”, 

 kształtowanie umiejętności prowadzenia tabeli pogodowej, , utrwalanie wiedzy na 

temat zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury 

oraz siły i kierunku wiatru, rozwijanie umiejętności matematycznych, zachęcanie do 

przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków 

 zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i odgłosami, które wydają, kształtowanie 

wrażliwości na otaczającą przyrodę, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, współpraca 

w grupie, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, wyrażanie radości  

z uczestniczenia w zabawach plastycznych, kształtowanie sprawności fizycznej 

 zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, rozwijanie kreatywności  

i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów. 

 

Tydzień III „W wiosennym ogrodzie” 

 poznanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie 

uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie, 

ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się 

na jego temat, przeprowadzanie zabaw badawczych i obserwacji, kształtowanie 

poczucia następstwa czasu 

 wprowadzenie litery „c”, „C”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej 

oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat cebul (jako warzyw i cebul kwiatów), 

rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do współpracy 

 doskonalenie czynności matematycznych, utrwalenie informacji o czynnikach 

niezbędnych do życia rośliny, zachęcanie do systematycznej pracy 

 rozwijanie słuchu muzycznego, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, 

kształtowanie umiejętności dobrej zabawy w grupie, ćwiczenie sprawności 

manualnej 

 utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, stymulowanie wielu zmysłów, 

zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych. 

 

Tydzień IV „Zdrowe nawyki żywieniowe” 



 zdobywanie wiedzy na temat żywności ekologicznej - jak powstają produkty 

ekologiczne i  jak są oznakowane – motywowanie do zdrowego stylu życia 

 zapoznanie z piramidą żywieniową – segregowanie produktów żywnościowych,  

 dostrzeganie wartości odżywczych i walorów smakowych zdrowych artykułów 

spożywczych – rozumienie potrzeby zdrowego odżywiania się 

 kształtowanie umiejętności kulinarnych poprzez udział w zajęciach praktycznych – 

„Warsztaty kulinarne” – przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa 

 rozwijanie kreatywnego myślenia i umiejętności manualnych, doskonalenie zmysłu 

dotyku 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi, porządkowymi 

 motywowanie do logicznego myślenia i dzielenia się własnymi doświadczeniami 

 uwrażliwienie na sygnał dźwiękowy. 

 

Tydzień V „W świecie książek 

 kształtowanie nawyku czytania książek, odkładania ich na półkę i właściwych 

zachowań podczas czytania, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu 

literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie umiejętności 

klasyfikowania według wybranej cechy, rozwijanie sprawności fizycznej 

 wprowadzenie litery „f”, „F”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej 

oraz głoskowej, utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania księgarni, biblioteki  

i czytelni oraz właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, zachęcanie  

do dzielenia się książkami, wymiany nimi i wielokrotnego ich używania 

 doskonalenie czynności matematycznych, zapoznanie z procesem tworzenia 

książki, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia 

książki, poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki, utrwalanie nazw 

cech wielkościowych i umiejętności odwzorowywania 

 poznanie nowej piosenki i nauka metodą ze słuchu, rozwijanie słuchu muzycznego 

i wyobraźni, doskonalenie umiejętności autoprezentacji, rozwijanie umiejętności 

plastycznych 

 utrwalenie wiedzy na temat książek, pobudzanie wielu zmysłów, wdrażanie  

do samodzielnej pracy, wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac plastyczno-

technicznych. 



 
 

Wiersz: 
 

 „PRZEDWIOŚNIE” 
M. Terlikowska 

 

Sczerniały dachy i pola, 
na drodze błoto do kolan. 

Gołębie gruchają dziś głośniej: 
„Przedwiośnie!” 
Przedwiośnie!” 

I wróbel ćwierka inaczej, 
I wrona inaczej dziś kracze. 

I bałwan się skurczył od rana, 
Że prawie już nie ma bałwana! 

Nos tylko mu sterczy żałośnie… 
„Przedwiośnie!” 
„Przedwiośnie!” 
„Przedwiośnie!”  

Przebiega kot przez podwórze, 
Ostrożnie omija kałuże. 

„Brr! Wszędzie woda i woda, 
To nie dla kota pogoda!” (…) 

 

Piosenka: 

„PORY ROKU” 

Cztery pory ma rok cały, 
każda inna oczywiście. 

Zima w śniegu , wiosna w kwiatach, 
lato w słońcu, jesień w liściach. 

Ref: Wiosna, lato, jesień, zima, 
cztery pory rok nasz ma, 
każda różne zna zabawy, 
każda w co innego gra! 

Wiosna lubi rower, piłkę, 
lato - łódki i kajaki, 

jesień -  rolki, hulajnogi, 
zima – narty, łyżwy, sanki. 

Ref: Wiosna, lato, jesień, zima… 

Wiosna stawia babki z piasku, 
lato - kąpie się w basenie, 
jesień - spaceruje w lesie, 

zima  - śnieg w bałwana zmienia. 

Ref: Wiosna, lato, jesień, zima… 


