
MARZEC 
 

Tematyka cykliczna realizowana w marcu 

  

1. Muzyka jest wszędzie. 

2.  W świecie teatru. 

3. Wiosna idzie przez świat! 

4. Nadchodzi Wielkanoc. 

  

Zadania wychowawcze: 

 

I Tydzień: 

-        rozwijanie poczucia rytmu, 

-        zapoznanie z literą z: małą i wielką, drukowaną, 

-        rozwijanie mowy, 

-        rozwijanie sprawności fizycznej 

-        rozwijanie umiejętności wokalnych, 

-        rozumienie sensu dodawania 

-        rozwijanie umiejętności liczenia, 

-        zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9, 

-        zapoznanie z gamą C-dur, 

-        wyrażanie nastroju muzyki Fryderyka Chopina w ekspresji plastycznej, 

-        tworzenie własnych kompozycji muzycznych, 

  

II Tydzień: 

-        rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami, 

-        zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną, 

-        zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury, 

-        rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej, 

-        rozwijanie orientacji przestrzennej, 

-        wykonywanie wspólnej całości z elementów, 

-        inscenizowanie utworów wybranych autorów, 
 

 III Tydzień: 

-        zapoznanie z elementami pogody występującymi w marcu, 

-        zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną, 

-        poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny, 

-        rozwijanie poczucia rytmu, 

-        wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej, 

-        rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10, 

-        rozwijanie umiejętności liczenia, 

-        zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10, 

-        zapoznanie z rozwojem tulipana, 

 

IV Tydzień: 

-        zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną, 

-        wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu, 

-        rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, 

-        rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, 

-        rozwijanie sprawności manualnej, 

-        ćwiczenia spostrzegawczości. 

 

 

 

 

 

 



Piosenka: 

  

„Koszyczek dobrych życzeń”, sł. i muz. Krystyna Gowik 

  

I. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku, 

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku. 

Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak. 

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko będzie jadł?” 

  

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł, 

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń. 

Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz! 

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości! 

  

II. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała. 

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała. 

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat, 

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł? 

  

Ref.: Mama, tata… 

  

III. Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia. 

Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia. 

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są, 

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go. 

  

Ref.: Mama, tata… 

 

Wiersz: 

Wiersz "Na Wielkanoc" autor: Małgorzata Wiśniewska-Koszela 

Płyną już po niebie 

bielutkie baranki, 

maluję dla bliskich 

wesołe pisanki. 

To na Wielkanoc, to na Wielkanoc, 

najradośniejsze ze wszystkich świąt, 

stroiki robię, baziami zdobię 

i gałązkami cały dom. 

Mama smakołyki 

różne wyczaruje, 

ja koszyczek do święcenia 

sobie przygotuję. 

To na Wielkanoc, to na Wielkanoc, 

najradośniejsze ze wszystkich świąt, 

święconką pachnie i ciastami, 

gości znów będzie pełen dom. 

 


