
MARZEC PSZCZÓŁKI

ZAJĘCIA DYDKTYCZNE :

1. 8 Marca - dziewczynki w tym dniu obchodzą swoje święto, przygotowanie 
upominku dla dziewczynek  - papierowy kwiatek.

2. Pierwszy Dzień Wiosny - przedstawienie postaci Marzanny, co symbolizuje jej 
topienie; pogadanka na temat wiosny, co się zmienia w przyrodzie, co kwitnie, 
jakie ptaki powracają, zmiana garderoby.

3. Poznajemy pojęcia - „przed”, „za”, „pod”, „na”.
4. Czarodziejska Woda – eksperyment z użyciem wody oraz tajemnych 

składników : ocet i atrament.
5. Poznajemy różne smaki : gorzki ( cytryna ), słony ( sól ), słodki ( cukier ).
6. Kwadrat, Trójkąt, Koło – co to są za figury geometryczne, gdzie się znajdują i 

co możemy z nich stworzyć.

ZAJĘCIA RUCHOWE :

1. Zajęcia ruchowe z elementami ruchu – rzut piłki do celu, tor przeszkód, 
orientacja w przestrzeni.

2. Zabawa ruchowa w hula – hop z użyciem gry na tamburynie – jak opiekunka 
gra to dzieci biegają, jak opiekunka przestaje grać na tamburynie to dzieci 
próbują wskoczyć do hula – hop.

3. Sport to zdrowie – poranna gimnastyka np. skoki, pajacyki, rowerek, skłony.
4. Zawody sportowe z uwzględnieniem różnych dyscyplin sportowych np. bieg 

oraz przejście przez tunel.
5. Jazda autkiem - próba utrzymania równowagi na autku oraz odpychanie się 

nogami ( dzieci młodsze ).

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE :

1. Naśladowanie i słuchanie dźwięków Pani Wiosny – wieje wiatr, pada deszcz, 
odgłosy burzy.

2. Zabawa z muzycznymi elementami pokazywania ( naśladowanie opiekunki-
śpiew do piosenki pt „Ojciec Wirgiliusz”

3. Słuchanie i próba wyciszenia się przy muzyce relaksacyjnej – szum morza, leśne
dźwięki

4. Zabawa z chustą animacyjną oraz śpiewanie dziecięcych piosenek np. 
„Karuzela”

5. Zabawy kołowe ze śpiewem „Mam biedronkę” oraz Pszczółka śpi w ogrodzie.



ZAJĘCIA TEMATYCZNE :

1. Poznajemy zawody : lekarz i kucharz – co robią, gdzie pracują i jakich 
przedmiotów używają.

2. Kształtowanie nawyków porządkowych -nauka sprzątania zabawek oraz 
odkładania na swoje miejsce.

3. Umyć ręce – dalsza próba nauki samodzielnego mycia rąk.
4. Kształtowanie zwrotów grzecznościowych : dzień dobry, do widzenia, 

przepraszam, proszę. Co oznaczają i kiedy je stosujemy.
5. Pan Ząbek -kto to jest dentysta ,czym się zajmuje .

ZAJĘCIA MANIPULCYJNO – KONSTRUKCYJNE :

1. Wesołe słoneczko – wyklejanie kontur słoneczka za pomocą żółtej plasteliny
2. Wiosenny kwiatek – za pomocą kolorowej bibuły wyklejamy szablon kwiatka
3. Lubię bajki – opowiadanie bajki np. pt : „ Czerwony Kapturek”  - rozwój mowy

i wyobraźni .
4. Zabawy z klockami -budowanie domku dla lalki – rozwój motoryki małej
5. Budowanie i konstruowanie za pomocą klocków drewnianych  placu zabaw .

PSZCZÓŁKA ŚPI W OGRODZIE

Pszczółka śpi w ogrodzie, raz ,dwa , trzy
ubrudzona w miodzie, raz, dwa i trzy
my dookoła niech chodzimy
i się wcale nie boimy 
raz, dwa i trzy
pszczółka się zbudziła
raz, dwa i trzy
nóżka poruszyła
raz, dwa i trzy 
kogo dotknie mała pszczoła , 
musi tańczyć z nią  dookoła
raz, dwa i trzy 
raz, dwa i trzy. 


