
Zagadnienia programowe na marzec 2023 dla Grupy V:
 

Tematyka kompleksowa:
 

1. W świecie książek
2. Przebudzenie po zimie
3. W wiosennym ogrodzie
4. Dbamy o naszą planetę

5. W kinie i teatrze
 
 

Tydzień I: W świecie książek
• wyrabianie nawyku dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania 

i oglądania książek, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie 
sprawności fizycznej, umiejętności współpracy

• poznanie kształtu litery f, F, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 
fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, 

kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, rozwijanie umiejętności 
dzielenia się

• zapoznanie ze znakiem odejmowania, doskonalenie umiejętności przeliczania i 
odejmowania, rozwijanie umiejętności prawidłowego używania liczebników 

porządkowych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, rozwijanie kreatywności, 
kształtowanie postawy szacunku do różnych zawodów

• rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, rozwijanie kreatywności 
i wyobraźni, wzmacnianie pewności siebie, rozwijanie umiejętności autoprezentacji, 

wzbogacanie słownictwa
• kształtowanie nawyku czytania książek, utrwalenie wiadomości dotyczących książek, 

rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie umiejętności współpracy i radzenia sobie 
z przegraną, trening integracji sensorycznej



Tydzień II: Przebudzenie po zimie
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, samodzielnego ubierania 

się i wybierania garderoby adekwatnie do pogody, wzbogacenie słownictwa o 
przysłowia: „w marcu jak w garncu” i „ubierać się na cebulę”, rozwijanie sprawności 

fizycznej
• poznanie kształtu litery g, G, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, 
ćwiczenie pamięci, rozwijanie umiejętności współpracy, wzbogacanie słownictwa
• rozwijanie umiejętności czytania symboli, wzbogacanie wiadomości na temat 

przedmiotów służących do badania pogody, doskonalenie umiejętności przeliczania, 
ćwiczenie pamięci wzrokowej, wzbudzenie ciekawości świata

• wzbogacenie słownictwa o nazwy ptaków, ćwiczenie orientacji w przestrzeni 
i umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni ruchowej, kształtowanie 

umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności wykonywania pracy do końca
• wzbogacenie wiadomości na temat powstawania tęczy, pobudzanie 

i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno- 
technicznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzbudzanie ciekawości świata, 

trening integracji sensorycznej
 
 

Tydzień III: W wiosennym ogrodzie
• utrwalenie wiedzy na temat rodzajów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz 

sprzętów do tego używanych, kształtowanie nawyków systematycznej pracy, 
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności 

fizycznej
• poznanie kształtu litery c, C, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, 
wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności gry fair play

• zapoznanie ze znakiem dodawania, doskonalenie umiejętności przeliczania 
i dodawania, wzbogacanie słownictwa o nazwy kwiatów, rozwijanie umiejętności 

współpracy w parze
• rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, kreatywności i wyobraźni, 
zapoznanie z angielskim słowem frog, rozwijanie umiejętności plastycznych
• kształtowanie postawy proekologicznej, nawyku systematycznego dbania 

o rośliny, utrwalenie wiadomości dotyczących wiosennych roślin, rozwijanie pamięci 
wzrokowej, trening integracji sensorycznej



Tydzień IV: Dbamy o naszą planetę
• rozwijanie postawy proekologicznej, kształtowanie nawyku dbania o planetę, 
budowanie poczucia odpowiedzialności za Ziemię, doskonalenie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności
współpracy

• kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, rozwijanie umiejętności 
czytania symboli, doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według 
podanej cechy, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie umiejętności 

dzielenia wyrazów na sylaby i głoski
• wzbogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności 

przeliczania i układania działań matematycznych, kształtowanie zachowań 
proekologicznych

• zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, uwrażliwienie na piękno muzyki 
klasycznej, rozbudzanie wyobraźni i ćwiczenie uważnego słuchania, rozwijanie 

sprawności fizycznej, kształtowanie zachowań proekologicznych
• utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących dbania o planetę, rozwijanie 

umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, kreatywności, 
umiejętności manualnych, ćwiczenie pamięci wzrokowej, kształtowanie zachowań 

proekologicznych, trening integracji sensorycznej
 
 

Tydzień V: W kinie i teatrze
• utrwalenie wiadomości o kinie i teatrze, rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 
zapoznanie z zasadami właściwego zachowania w kinie i w teatrze, wzbogacenie 

słownictwa o pojęcie „fikcja”, rozwijanie umiejętności współpracy
• poznanie kształtu litery z, Z, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, 
wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów związanych z teatrem

• doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, odczytywania dwóch 
współrzędnych (rząd i miejsce), rozwijanie umiejętności manualnych

• rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, przełamywanie lęku 
przed wystąpieniami na forum grupy, wzmacnianie wiary we własne możliwości, 

utrwalanie wiadomości na temat lalek teatralnych
• utrwalanie wiadomości na temat kina i teatru, rozwijanie kreatywności 

i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, wdrażanie do uważnego słuchania 
poleceń, ćwiczenie pamięci wzrokowej, trening integracji sensorycznej



Wiersz „Wiosenne ptaki”
Małgorzata Strzałkowska

 
Bladym świtem jakiś ptaszek

rozświergotał się perliście:
– Widzieliście? Słyszeliście?
Drzewa wypuszczają liście!

Wstawać! Prędko! Wstawać, śpiochy!
Nie biadolić! Nie marudzić!

Słońce grzeje! Wietrzyk wieje!
Czas się zrywać! Czas się budzić!

Do roboty! Do roboty,
ptaszki, ptaki i ptaszydła!

Wijmy gniazda! Strójmy piórka!
Myjmy dzioby! Czyśćmy skrzydła!

Taki ruch się zrobił w lesie,
aż się w krąg zdziwiły drzewa!
Każdy chce przywitać wiosnę,
każdy chce jej coś zaśpiewać!

Ptaszki, ptaki i ptaszydła
tak śpiewały, tak kwiliły,
tak donośnie i radośnie,
że świat cały obudziły!



Piosenka „Wiosna i pan ogrodnik”
sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

 
1.Do pana ogrodnika

śle Wiosna wiadomość,
że czeka dziś w ogrodzie,
bo pragnie mu pomoc.
Narzędzia ogrodnicze
wskakują na grządki,
przespały całą zimę,
czas zacząć porządki.

 
Ref.: I na rozkaz ogrodnika
kopią szpadle i motyczki,
grabki grabią, wygrabiają
liście, trawy i kamyczki.

I sekator się uwija,
tu wyrówna, a tam przytnie,

więc kosiarka powarkuje:
jak pracować to ambitnie.

 
2.Po ścieżkach biega wiosna,

a za nią ogrodnik.
Co zasiać i posadzić,

chcą razem uzgodnić.
A słonko na nich z góry

spogląda przyjaźnie:
poświecę dzisiaj długo,
to będzie wam raźniej.

 
Ref.: I na rozkaz ogrodnika…


