
GRUPA IIIA 

TEMAT KOMPLEKSOWY NA MIESIĄC MARZEC  

„Nadchodzi Wiosna ‘’. 

TERMIN 23.03.2020-27.03.2020 

CEL GŁÓWNY: utrwalenie wiedzy na temat zjawisk 

przyrodniczych zachodzących wiosną. 

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 

1.Zajęcie przyrodniczo – plastyczne: Witamy Panią Wiosnę! 

CEL: rozwijanie małej motoryki, kształtowanie twórczej 

postawy. 

 

Wiosenna powitanka – powtarzanie rymowanki:  

 

Wiosennie się witamy, 

Z Panią Zimą się żegnamy! 

 

Zabawa „ Cztery pory roku’’. 

Zaprezentowanie przez dziecko za pomocą ciała 

charakterystycznych czynności, jakie wykonują dzieci 

podczas danej pory roku, np.: wiosna – sadzenie roślin; 

lato – opalanie się, pływanie; jesień – grabienie liści; 

zima- lepienie bałwana, rzucanie się śnieżkami. 

Zabawa graficzna „ Pory roku’’. Dziecko na białej kartce 

kredkami rysuje drzewo. Następnie dzieli kartkę na 



cztery równe części i przystraja kolorową bibułą koronę 

drzewa zgodnie z barwami pór roku. 

 

 

2.Zajęcie przyrodnicze z wykorzystaniem tekstu 

literackiego. 

Cel: wzbogacanie wiedzy przyrodniczej. 

Wysłuchanie wiersza D.Gellner: A tulipan śpi’’ 

„A tulipan śpi’’ 

Idą, idą ciepłe dni, 

A tulipan śpi. 

Słońce siadło na parkanie. 

- Wstawaj, wstawaj tulipanie! 

Kończ zimowe sny! 

A tulipan śpi. 

Słychać wkoło deszczu granie. 

- Wstawaj, wstawaj tulipanie.  

Dam ci krople trzy 

A tulipan śpi. 

Stanął dziadek na ścieżce 

- Tulipanie śpisz jeszcze? 

Postawię na grządce budzik, 

Może wtedy się obudzisz! 

-, Kto to dzwoni?Kto mnie woła? 

O , jak ciepło dookoła! 

Patrzcie, liście mam zielone! 

I na głowie mam koronę! 

A tak mało brakowało, 



Żebym przespał wiosnę całą! 

 

 

 

3.Praca plastyczna „ Tulipan ‘’ 

Dzieci wykonują tulipana z kolorowych wycinanek przy 

użyciu kleju i nożyczek – naklejają wycięte kształty na 

kartkę papieru.  

 

 

 

 

4. Karta pracy „ Zwiastuny wiosny ‘’ 

 

Cel : rozwijanie logicznego myślenia poprzez zaznaczanie 

elementów kojarzących się z wiosną. Rysowanie 

dodatkowych oznak tej pory roku. 



 
 

 



5.Zajęcie umuzykalniające „ Kwiatki - bratki i stokrotki’’ 

 

Cel zajęcia: nauka piosenki. 

„ Kwiatki – bratki’’ 

 

1.Jestem sobie ogrodniczka, 

mam nasionek pół koszyczka. 

Jedne gładkie, 

drugie w łatki, 

a z tych nasion 

będą kwiatki. 

Ref: Kwiatki – bratki i stokrotki 

Dla Malwinki , dla Dorotki, 

Kolorowe i pachnące, 

Malowane słońcem. 

 

2. Mam konewkę z dużym uchem, 

co podlewa grządki suche, 

mam łopatkę 

oraz grabki, 

bo ja dbam 

o moje kwiatki. 

 

Zabawa z piosenką . Wystukiwanie rytmu piosenki 

poprzez uderzanie dłonią w kolano. 

 

        

 



  6.Zajęcie z zakresu wspomagania mowy. 

 Cel : ćwiczenie słuchu fonematycznego. 

Wysłuchanie wiersza „ W złotym zamku’’ 

A. Kolankowska 

„ W złotym zamku’’ 

W mym pokoju, obok szafy, 

Stoi zamek, a w nim komnaty. 

Zamek złotem jest zdobiony, ma zegary z każdej 

strony. 

Zdobył sławę wśród rycerzy, 

Bo królewna mieszka w wieży, 

która zupy w niej gotuje, 

pyszne, zdrowe- nie żartuję! 

 

W zamku też zagroda jest, 

taki zamku król miał gest! 

A w zagrodzie – zwierząt kilka: 

Zebra, zając, mam też wilka, 

co zębami groźnie zgrzyta. 

Czy to prawda?- ktoś zapyta. 

Czy to wymyśliłem sam? 

Pewnie! Jak to wyobraźnię mam ! 

 

Wyszukiwanie wyrazów zaczynających się na głoskę z. 

 

7. Karta pracy „ Zebra – po zamku ’’ 

Wyklejanie zebry białymi i czarnymi kawałkami papieru na 

kartce z bloku. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Zajęcie przyrodnicze „ Jak rozwija się roślina?’’ 

Cel: wzbogacanie wiedzy przyrodniczej poprzez poznawanie 

kolejnych etapów rozwoju rośliny. 

 

Założenie hodowli fasoli. 

Przedmioty potrzebne do założenia hodowli: 

Nasiono fasoli, słoik, gaza, gumka recepturka. 

Na słoik należy nałożyć gazę. Umocować ją gumką recepturką. 

Wlać do środka słoika zimną wodę. Na gazie położyć nasiono 

fasoli. 

 

9.Zabawa rozwijająca wyobraźnię „ Fasolkowe obrazki ‘’ 

 Układanie przez dziecko z nasionek fasoli dowolnych 

kompozycji. 

 


