
Zamierzenia dydaktyczne do realizacji w marcu dla grupy IV

1. Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

Dzieci dowiedzą się: jakie zjawiska pogodowe są charakterystyczne dla przedwiośnia, w jaki sposób 
można przewidzieć pogodę, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie oraz jak wygląda litera n, N.

2. Gdzie się ubiera Pani Wiosna?

Dzieci dowiedzą się: jakie są oznaki wiosny, jakie prace wykonuje się wiosną w polu i w ogrodzie, jak
jest zbudowany kwiat tulipana oraz jak wygląda litera f, F.

3. Z czego to jest zrobione? 

Dzieci dowiedzą się: do czego jest wykorzystywana glina, jak się przygotowuje chleb, jak się 
przygotowuje ser biały, jak powstaje wełna, jak stworzyć papier oraz jak wygląda litera g, G.

4. Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?

Dzieci dowiedzą się: jakie są zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi, co powinno się znaleźć 
w koszyczku wielkanocnym, jak ułożyć własne życzenia, jakie są zasady savoir-vivre’u oraz jak 
wygląda litera ł, Ł.

Agnieszka Frączek - "Pączki"
 "Kotki wiosny" 

(słowa i muzyka: Krystyna Gowik). 
 

Rety, jak ja lubię pączki! 
Wiosną zwiedzam wszystkie łączki, 
wyczekując, aż znienacka, 
znów pojawią się na krzaczkach. 
Pewnie będą kruche, małe, 
zielonkawe i nieśmiałe, 
mięciusieńkie jak aksamit, 
skryte jeszcze pod łuskami. 

Szukam... szukam nieustannie 
(choć się wszyscy gapią na mnie). 
Nagle... mam!!! 
Są złotorude, 
już dojrzałe (jakim cudem?!), 
całkiem spore i rumiane, 
a w dodatku nadziewane 
dżemem z róży, rodzynkami 
i pysznymi kaloriami.

1. Idzie wiosna polną drogą, trzyma w rękach 
kwiatki.  Pyta zimę, czy zabrała już swoje manatki. 
A na drzewach kwitną bazie. Wiosna je spostrzega. 
Widzi też, że kilka kotków raźno sobie biega.

Ref.: „Kici, kici, moje kotki,  
każdy z was jest taki bardzo słodki!  
Miękki, ciepły, cudny, miły,  
pełen mej wiosennej siły.  
Kici, kici, kotki małe.  
Szare, bure, czarne, rude, białe.  
Każdy kotek dziś szczęśliwy –  
czy na krzaczku, czy prawdziwy”.

2. A za wiosną leci bocian, kotki obserwuje. 
„Kle, kle, kotki, ja was dzisiaj tutaj popilnuję”.  
I jaskółka przyleciała pomóc pięknej wiośnie.  
Patrzeć, czy te kotki rosną i czy trawa rośnie.
 
Ref.: „Kici, kici...”

3. Siadła wiosna wraz z kotkami, trochę już 
zmęczona,  lecz ze swojej miłej pracy jest 
zadowolona.  
Teraz trzeba się pobawić. Już pan bocian leci,  
by zawołać na podwórko wszystkie chętne dzieci.
 
Ref: „Kici, kici…”


