
Zadania w miesiącu marcu w grupie 3 Sikorki 
  
Realizacja tematów kompleksowych   

1. Bajki i baśnie uczą wartości i dają wszystkim dużo radości- zajęcia opracowane 
metodą storyline.  
2. W teatrze.  
3. Idzie wiosna- realizacja zadania rocznego przedszkola.  
4. O czym szumi las?- realizacja zadania rocznego przedszkola.  
  

Umiejętności dziecka zdobywane w marcu:  
 Opowiada o swojej ulubionej książce.  
 Poznaje proces powstawania książki, wie, czym zajmuje się pisarz, potrafi korzystać z 
zasobów bibliotecznych, zapoznaje się z pracą bibliotekarza.  
 Uważnie słucha czytanego tekstu, rozumie jego sens.  
 Układa historyjki obrazkowe, opisuje kolejność zdarzeń.  
 Określa kierunki i położenie przedmiotu.  
 Przelicza, klasyfikuje według wielkości lub przeznaczenia, dokonuje pomiarów.  
 Dopasowuje charakterystyczne przedmioty do postaci z bajek.  
 Rozpoznaje modele monet.  
 Ilustruje opowiadanie ruchem i dźwiękiem.  
 Wykonuje ćwiczenia oddechowe i logopedyczne.  
 Dopasowuje sklepy do przedmiotów, które można w nich kupić, wie, że książki kupuje 
się w księgarni.  
 Wykonuje własne eksperymenty językowe, rozumie przysłowia dotyczące warunków 
pogodowych.  
 Posługuje się nazwami pór roku, obserwuje zmiany zachodzące wiosną w ogrodzie.  
 Rozpoznaje gatunki ptaków, wie jakie gatunki ptaków przylatują wiosną do Polski, 
posługuje się pojęciami dotyczącymi życia roślin, sadzi kwiaty, sieje rzeżuchę.  
 Wie jakie przedmioty są potrzebne ogrodnikowi do pracy.  
 Zna zasady właściwego zachowania w lesie.  
 Zna znaczenie wody dla życia na Ziemi, wie jakie występują rodzaje zbiorników 
wodnych.  
 Wykonuje eksperyment przyrodniczy związany z rozpuszczalnością substancji w 
wodzie.  
 Rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku.  
 Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne, zna charakterystyczne cechy wiosennej pogody.  
 Rozpoznaje miejsce i kierunek na kartce.  
 Tworzy instrumenty z dostępnych materiałów, rytmicznie klaszcze, porusza się w 
rytm muzyki.  
 Wie na czym polega zawód aktora, wyraża swoje rozumienie świata za pomocą 
impresji teatralnych, wczuwa się w emocje i je przedstawia.  
  
Planowane wydarzenia:    

9.03.2023r. spektakl pt.: "Wiosenna przygoda" w wykonaniu aktorów z grupy artystycznej 
Teatru Animacji - Teatryle.  
21.03.2023r.  Powitanie Wiosny  
 


