
Temat tygodnia: Wiosna

Temat dnia: W marcu jak w garncu

DATA: 13.04.2021 (WTOREK)

Cele ogólne:

• kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku, 

• rozpoznawanie znaków synoptycznych, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała. 

Cele operacyjne: Dziecko: 

• wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pogody wczesną 
wiosną, 

• poprawnie odczytuje znaki synoptyczne, 

• wykonuje zegar pogody, 

• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.



Witam Cię w……. hmmm…. No właśnie jaki dziś jest dzień tygodnia? 

Tak dzisiaj jest wtorek  A jaki mamy dziś miesiąc ?

Oczywiście, że kwiecień  

Mamy kwiecień ale tak, jak już wczoraj wspominałam musimy wrócić do 
pewnych tematów. Dzisiaj zapraszam Cię do wehikułu czasu. Wsiadaj, 
zapinaj pasy i cofniemy się w czasie.  

1. Znajdujemy się w ……. Posłuchaj wiersza, który przeczyta Ci rodzic a 
na pewno będziesz wiedział/wiedziała do jakiego miesiąca się 
przenieśliśmy

I jaki to miesiąc ?   Tak jesteśmy w marcu. 

Co marzec mieszał w garncu?  Pięknie  Jest pewne powiedzenie o tym 
miesiącu.

„W marcu jak w garncu” Jak myślisz co to znaczy? 



Mówi się tak, ponieważ w tym miesiącu zmienia się pora roku z zimy na 
wiosnę i pogoda lubi płatać figle  Wyobraź sobie, że marzec to duużżyy 
garnek a w nim….słoneczko, chmury, śnieg, wiatr, grad….

Te wszystkie zjawiska atmosferyczne występują w marcu dlatego ludzie 
wymyślili takie powiedzenie, że „W marcu jak w garncu” bo raz świeci słonko,
raz pada śnieg a za chwilkę pada deszcz….

2. Teraz czas się troszkę poruszać 

Zapraszam cię do rytmicznej rozgrzewki

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


3. A teraz usiądź wygodnie. Mam nadzieje że pamiętasz o naszym 
kalendarzu pogody? 

Jeśli jeszcze dzisiaj go nie uzupełniłeś to zrób to teraz 

Pamiętasz wczorajszą piosenkę o wiośnie? Przypomnij  ją sobie 

https://www.youtube.com/watch?v=jd4kpSAWg4g

Tekst piosenki

1. Żaba kum ku kum, 
Woda plum plum plum, 
Czy Ty słyszysz już wiosny odgłosy? 
Bocian kle kle kle, 
Dobrze wie wie wie, 
Że już wkrótce ciepło zrobi się.

Ref. To już czas, to już czas, 
W końcu wiosna wita nas, 
Przyjdą znów słoneczne przygody,
 Pośród drzew śpiewa ptak, 
Kwitnie krokus - wiosny znak, 
Z dala lecą już bociany, 
Wiosna znowu jest wśród nas. 

2. Deszczyk kap kap kap, 
W ziemię chlap chlap chlap, 
Żeby drzewa urosły wysokie. 
Zająć kic kic kic, 
W dziurę hyc hyc hyc,
Bo przed deszczem ukryć woli się. 

Ref. To już czas...

https://www.youtube.com/watch?v=jd4kpSAWg4g


3. Dzisiaj gdybyśmy byli w przedszkolu to szalelibyśmy na dywanie bawiąc 
się w różne zabawy i wykonując ćwiczenia gimnastyczne. Już nie umiem 
się doczekać kiedy wrócimy do przedszkola….A ty ? 

Musimy jeszcze troszkę wytrzymać i pobawić się w domku. Jeśli Twoja 
mama/tata lub rodzeństwo ma chwilkę czasu zaproś ich do wspólnej zabawy
 Będzie wtedy lepsza zabawa 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

4. Karty pracy : cz,4 s.28-31

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/
index.html#p=31 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=31
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=31
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci za udział w proponowanych 
zabawach. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia jutro 

Przypominam, że jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania czy też
wątpliwości, co do realizacji planu zapraszam do kontaktu mailowego:

joannamanka0@gmail.com 

Będę starała się jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile – będę
dostępna codziennie w godzinach 9 – 13. 

                                                     Pozdrawiam Joanna Ziółkowska 

mailto:joannamanka0@gmail.com

