
MARZEC W BULINKACH 

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny (4-8.III.2019) 

 poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref 
klimatycznych (zwierzęta egzotyczne) 

 wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych. 

 poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: 

 wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz 

 zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie 

 ćwiczenia fizyczne 

 wykonywanie prac plastyczno – technicznych 

 ćwiczenia logopedyczne 
 

2. Zwierzęta naszych pól i lasów (11-15.III.2019) 

 poznawanie oznak nadchodzącej wiosny 

 uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym 
dniem 

 obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: 
temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników 
pogody (np. wiatromierz itp.) 

 poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie 

 nauka tekstu piosenki 

 ćwiczenia grafomotoryczne 

 wykonywanie prac plastycznych  

 ćwiczenia logorytmiczne 
 

3. Marcowa pogoda (18- 22.III.2019) 

 obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, 
coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, 
krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; 
pojawianie się pąków na drzewach i krzewach 

 poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność) 

 obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na działkach i 
w polu 

 poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla. 

 Uprawa roślin i hodowla zwierząt  

 zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczanie w 
nasłonecznionym miejscu, podlewanie, rozsadzanie itp. 

 Działalność badawcza 

 poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla 
kamiennego i soli kamiennej 

 wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków 

 poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, 
lornetki, mikroskopu 

 ćwiczenia logorytmiczne 

 ćwiczenia ruchowe 
4. Wiosenne przebudzenia (25 -29.III.2019) 

 zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie. 

 poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o 
nie. 

 wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących 
gatunków. 

 analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie 

 skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych 
wierszy, opowiadań 

 dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych 

 ćwiczenia logopedyczne  

 ćwiczenia muzyczno n- ruchowe 



 nauka testu piosenki 
 

 


