
  

 

Zagadnienia programowe na marzec 2023 r. dla Grupy II 

 

Tematyka kompleksowa: 

1. Czyste powietrze 

2. W świecie książek 

3. Przebudzenie po zimie  

4. W wiosennym ogrodzie 

5. W kinie i teatrze 

Cele ogólne: 

Tydzień I. Czyste powietrze 

 zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy 

przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń, 

 wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym 

tytoniowy, 

 kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci. 

 polepszenie dostępu do informacji o stanie środowiska. 

 kształtowanie wiedzy, umiejętności teoretycznych, praktycznych, a także rozwijanie 

wrażliwości i emocjonalnej chęci działania na rzecz ochrony środowiska.  

 

Tydzień II. W świecie książek 

 poznanie sposobu dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania książek  

i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości lektury w życiu człowieka, 

wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie, 

 poznanie pojęć biblioteka, księgarnia i różnic między tymi miejscami, ćwiczenie 

właściwego zachowania podczas wizyt w bibliotece, księgarni, doskonalenie 

umiejętności analizy i syntezy sylabowej, zapoznanie z akcją „Drugie życie książki”, 

uświadomienie wartości wynikającej z obcowania z książkami, 

 poznanie procesu tworzenia książki i zawodów związanych z tym procesem, 

doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, 

kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego 

 poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie umiejętności 

klasyfikowania książek ze względu na tematykę, kształtowanie umiejętności 

autoprezentacji, 

 utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, osób związanych z przygotowaniem 

książek, pobudzanie zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, uświadomienie 

korzyści płynących z regularnej lektury. 

 

 

 

 

 



Tydzień III. Przebudzenie po zimie 

 poznawanie oznak wiosennej pogody, rozwijanie słownika czynnego, poznanie 

definicji zwrotów: ubierać się na cebulkę, w marcu jak w garncu, utrwalenie 

znajomości nazw części garderoby, kształtowanie umiejętności dostosowywania 

stroju do pogody i ubierania się na cebulkę, rozwijanie umiejętności zgodnej 

współpracy w grupie rówieśniczej, 

 utrwalenie znajomości znaczenia powiedzenia W marcu jak w garncu, rozwijanie 

umiejętności analizy i syntezy sylabowej, rozwijanie świadomości występowania 

różnorodnych zjawisk atmosferycznych, kształtowanie umiejętności uważnego 

słuchania tekstu literackiego, uczestniczenie w różnych formach aktywności, np. 

dramie, 

 nabywanie wiedzy na temat różnych typów kalendarzy, doskonalenie umiejętności 

przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, 

kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego, zachęcanie do 

systematycznej pracy, 

 poznanie ptaków przylatujących wiosną do Polski, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, 

kształtowanie poczucia formy i „pulsu” muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu, 

rozwijanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę, wdrażanie do zgodnej 

współpracy w grupie, 

 poznanie zjawiska powstawania tęczy, kształtowanie umiejętności przeprowadzania 

prostych eksperymentów przyrodniczych i formułowania wniosków, utrwalenie wiedzy 

dotyczącej tematu tygodnia, ćwiczenie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie 

zmysłów, wdrażanie do zachowywania norm społecznych, np. oczekiwania na swoją 

kolej. 

 

Tydzień IV. W wiosennym ogrodzie 

 poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, poznanie nazw  

i zastosowania sprzętów ogrodniczych, kształtowanie nawyku dbania o porządek 

 w swoim otoczeniu, uświadomienie konieczności wykonywania pewnych czynności 

w określonym czasie, wyrabianie nawyku systematycznego wykonywania zadań, 

wdrażanie do bycia cierpliwym, 

 poznanie nazw wiosennych kwiatów, utrwalanie wiedzy dotyczącej wzrostu roślin  

(z nasion lub cebulek), doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

utworów literackich, rozwijanie postawy odpowiedzialności za hodowaną roślinę, 

 utrwalenie wiadomości o warunkach niezbędnych do życia i wzrostu roślin, 

doskonalenie umiejętności przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi  

i porządkowymi, ćwiczenie umiejętności czytania znaków, budowania ciągów 

przyczynowo-skutkowych na podstawie obrazków, doskonalenie umiejętności 

współpracy w zespole, sztuki kompromisu, 

 nauka nowej piosenki o tematyce wiosennej, rozwijanie sprawności ruchowej  

i umiejętności reagowania na sygnał w zabawie, kształtowanie wrażliwości na 

otaczającą przyrodę, ćwiczenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie, 



 utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, kształtowanie postawy 

proekologicznej, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, rozwijanie odpowiedzialności 

za założoną hodowlę. 

 

 

Tydzień V. W kinie i teatrze 

 poszerzenie wiedzy na temat kina i teatru oraz właściwego zachowania w miejscach 

publicznych, utrwalanie umiejętności dostosowywania stroju do sytuacji, 

kształtowanie umiejętności rozróżniania typów lalek teatralnych (pacynka, kukiełka, 

marionetka), kształtowanie postawy otwartości na sztukę, 

 poznanie i utrwalenie znajomości nazw zawodów pracowników teatru i kina, 

rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, ćwiczenie umiejętności 

odróżniania zdania pytającego od oznajmującego, kształtowanie logicznego 

myślenia, uświadomienie wartości wspólnej pracy nad projektem typu film, 

przedstawienie, 

 poznanie zasad obowiązujących przy zajmowaniu miejsc na widowni w kinie lub 

teatrze, ćwiczenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi  

i porządkowymi, utrwalenie znajomości nazw zawodów związanych z pracą w kinie 

 i teatrze, doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy z rówieśnikami, 

 poznanie piosenki na temat teatru, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie 

poczucia rytmu, wdrażanie do podejmowania aktywności twórczej i odczuwania 

satysfakcji z własnych osiągnięć, ćwiczenie umiejętności pracy w grupie  

i realizowania przydzielonych zadań, 

 poznanie cech charakterystycznych kina niemego, utrwalenie wiedzy na temat kina  

i teatru, osób pracujących przy powstawaniu spektaklu i filmu, pobudzanie  

i stymulowanie zmysłów podczas zabaw sensorycznych, kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem wywołanym byciem w centrum uwagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wiersz: 

Wiosna idzie 

Wiosna idzie, co to będzie? 
Jeszcze tyle śniegu wszędzie. 

I na dachu i na płotku, 
w polu, w lesie i w ogródku. 

Wiosna idzie nie ma strachu! 
Zaraz zniknie śnieżek z dachu. 

Już na pola i na łąki 
lecą gońce jej, skowronki. 

Lecą do nas wiosny gońce, 
ciepły wietrzyk, ptaki, słońce! 

 

 

Piosenka:  

„Zielona trawa” 

I. Kiedy wiosna przyjdzie do nas 

roześmiana i zielona. 

Razem z wiosną wszystkie dzieci 

zaśpiewają tak: 

Ref: Zielona trawa, zielony mech, 

zielona żaba rechu, rechu, rech. 

Zielona trawa, zielony mech, 

zielona żaba rechu, rechu, rech. 

II. Rośnie trawa, rosną liście, 

rosną szybko dzieci wszystkie. 

Przyleciały już bociany 

i klekocą tak: 

Ref: Zielona trawa.. 

III. W lesie kwitnie już zawilec, 

obudziły się motyle. 

A wieczorem nad łąkami 

słychać żabi śpiew. 

Ref:  Zielona trawa… 

 


