
Zagadnienia programowe na marzec 2023 dla Grupy IV 
 
Tematyka kompleksowa: 

1. W świecie książek 

2. Przebudzenie po zimie 

3. W wiosennym ogrodzie 

4. Dbamy o naszą planetę 

5. W kinie i w teatrze 

 

Cele ogólne: 

Tydzień I :W świecie książek 

 utrwalenie zasad prawidłowego korzystania z książek, kształtowanie nawyku 

odkładania książek na półkę, kształtowanie nawyku czytania książek, 

kształtowanie właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek 

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

głoskowej, utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, zapoznanie z 

akcją „Drugie życie książki”, kształtowanie umiejętności korzystania z biblioteki 

i księgarni, kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, 

zachęcanie do dzielenia się, wymiany, wielokrotnego używania książek 

 zapoznanie ze znakiem –, doskonalenie umiejętności przeliczania, 

porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, 

zapoznanie z procesem tworzenia książki, kształtowanie postawy gotowej do 

poznawania nowego (nowych zawodów), uświadomienie wartości pracy 

każdego człowieka w procesie tworzenia np. książki 

 nauka nowej piosenki, poznanie wielu ciekawych tytułów książek dla dzieci, 

rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na 

otaczającą przyrodę, rozwijanie umiejętności autoprezentacji oraz empatii 

 utrwalenie wiedzy na temat książek, trening integracji sensorycznej, 

pobudzanie, stymulowanie zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy 

 

 

 

 

 



Tydzień II :Przebudzenie po zimie 

 utrwalenie wiedzy na temat rodzajów garderoby i ich zastosowania, 

zapoznanie  

z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie prawidłowych nawyków 

ubierania się, zwrócenie uwagi na ostrożność w ocenie pogody i 

odpowiedniego doboru garderoby 

 poznanie litery g wielkiej i małej, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy 

sylabowej, głoskowej, kształtowanie świadomości o różnorodności zjawisk 

atmosferycznych, zapoznanie z powiedzeniem „W marcu jak w garncu” 

 doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania 

innych czynności matematyczny, kształtowanie umiejętności prowadzenia 

kalendarza pogodowego, wprowadzenie i utrwalenie znajomości nazw zjawisk 

atmosferycznych, zachęcanie do systematycznej pracy 

 utrwalenie wiedzy na temat ptaków, przylatujących wiosną do Polski, 

rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na 

otaczającą przyrodę 

 zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, rozwijanie kreatywności i 

wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do poznawania 

nieznanego, nowego 

 

Tydzień III : W wiosennym ogrodzie 

 utrwalenie pojęć „kosmos” i „Układ Słoneczny”, poszerzenie wiedzy na temat 

dnia  

i nocy (ruch obrotowy ziemi) w kontekście astronomicznym, zapoznanie, 

uświadomienie wpływu promieni słonecznych na zachowanie i emocje ludzi, 

kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie, budowanie 

poczucia tożsamości ze swoją planetą 

 poznanie litery c wielkiej i małej, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy 

sylabowej  

i głoskowej, kształtowanie świadomości o różnorodności gatunków 

wiosennych kwiatów, sposobach sadzenia, rozwijanie umiejętności 

współpracy, zabawy fair play 



 zapoznanie ze znakiem +, doskonalenie umiejętności przeliczania, 

porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, 

utrwalenie informacji  

o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, wdrażanie do systematycznej 

pracy 

 utrwalenie wiedzy na temat roślin i ogrodu wiosną, rozwijanie słuchu 

muzycznego, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, 

kształtowanie nawyków dobrej zabawy w grupie 

 zapoznanie z techniką sadzenia cebulek i siania nasion, utrwalenie wiedzy 

dotyczącej wiosennych roślin, kształtowanie postawy proekologicznej otwartej 

na dobra natury  

 

Tydzień IV : Dbamy o naszą planetę 

 utrwalenie pojęć „globus”, „ekolog” i „planeta Ziemia”, kształtowanie nawyku 

segregowania odpadów, oszczędzania wody, energii; kształtowanie zachowań 

proekologicznych, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę z myślą  

o przyszłych pokoleniach 

 utrwalenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich 

należy wrzucać, wprowadzenie pojęć kompost, wysypisko, sortownia, 

kształtowanie umiejętności segregowania śmieci; kształtowanie zachowań 

proekologicznych 

 zapoznanie i utrwalenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie 

umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności 

matematycznych, kształtowanie zachowań proekologicznych 

 zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, wprowadzenie pojęcia 

„deszczówka”, kształtowanie nawyku oszczędzania wody, kształtowanie 

zachowań, stylu życia proekologicznego 

 wprowadzenie pojęcia „recykling”, „drugie życie przedmiotów”, rozwijanie 

wyobraźni, kreatywności dziecka, kształcenie postawy „Nie wyrzucaj, 

wykorzystaj” 

 

 

 



 

 

Tydzień V: W kinie i w teatrze 

 utrwalenie wiedzy o kinie i teatrze, powtórzenie zasad właściwego zachowania  

w teatrze i kinie, wprowadzenie pojęcia „fikcja”, kształtowanie postawy otwartej 

i gotowej do poznawania kultury, propagowanie właściwych zachowań w kinie 

i teatrze 

 poznanie litery z wielkiej i małej, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy 

sylabowej, głoskowej, poznanie i utrwalenie nazw zawodów teatralnych np. 

aktor, scenograf, reżyser, operator światła, bileter itp., kształtowanie postawy 

otwartej i gotowej do poznawania kultury, propagowanie właściwych 

zachowań w kinie i teatrze 

 doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, doskonalenie umiejętności 

odczytywanie dwóch współrzędnych (rząd i miejsce), poszerzenie wiedzy na 

temat widowni w kinie i teatrze, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do 

poznawana kultury, utrwalenie świadomości właściwych zachowań w kinie i 

teatrze 

 utrwalanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni, 

zachęcanie do aktywności i wspólnej zabawy 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, 

zachęcanie do poznawania nieznanego, nowego, zapoznanie z ideą starego 

kina, utrwalenie świadomości właściwych zachowań w miejscach kultury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piosenka: 

„Magia kina” 

sł. Agnieszka Frączek, muz. Jerzy Ostrowski 

 

W pobliskim kinie, w jednej z sal, 

statek kosmiczny ruszył w dal, 

gdy w drugiej sali, niedaleko, 

mamut w hokeja grał nad rzeką. 

 

Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina, 

i w tym tkwi właśnie kina czar, 

więc warto często w kinie bywać, 

warto, och, warto! Ze wszech miar! 

 

W pobliskim kinie, w trzeciej z sal, 

król właśnie wydał wielki bal, 

a zaraz obok, tuż za ścianą, 

rekin chrup! chrupał łódź drewnianą. 

 

Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina… 

 

W pobliskim kinie, w piątej z sal, 

dwa groźne wilki spotkał drwal, 

jeden cap! Drwala za ubranie… 

Na szczęście tylko na ekranie! 

 

Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina… 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz: 

„Idziemy do kina!” 

Marcin Przewoźniak 

 

Film to dzieło wielu osób. 

Aż wymienić ich nie sposób! 

Scenarzysta opis da ci 

rozmów, akcji, miejsc, postaci. 

A kto te postacie stworzy? 

Role grają tu aktorzy. 

I scenograf już pracuje, 

świat na niby wybuduje. 

Dźwięk i obraz nagrać czysto 

ma dźwiękowiec z kamerzystą. 

By z aktora mieć potwora – 

weź charakteryzatora! 

Jak ubarwić film muzyką? 

Już pracuje kompozytor. 

Garderoby, sprzęt, jadalnia, 

toalety, umywalnia. 

Fryzjer, strażak i krawcowa – 

to ekipa jest filmowa! 

Pan reżyser nie próżnował. 

Wszystkim rządził i kierował. 

A my popcorn zajadamy 

i film w kinie oglądamy. 


