
Temat dnia: Wiosenne przysłowia 

Słuchanie piosenki pt.: ,, Marcowa pogoda” 

https://www.youtube.com/watch?v=plrPdc5K4FQ 

Marcowa pogoda 

Raz słońce, raz woda 2 x 

W małej, brudnej kupce śniegu 

Rośnie kilka przebiśniegów. 

Zima w góry już ucieka 

Wiosna w przedpokoju czeka 

A na świętego Grzegorza 

Zima już idzie do morza. 

Marcowa pogoda 

Raz słońce, raz woda 2 x 

Marzec to jest miesiąc taki 

W którym przylatują ptaki. 

Bocian już do gniazda leci 

obserwują boćka dzieci. 

Gdy na Józefa pięknie 

Zima niedługo pęknie. 

Marcowa pogoda 

Raz słońce, raz woda 2 x 

Słonko grzeje bardzo mocno 

Już na drzewach pączki rosną 

A gdy w marcu ciągle pada, 

To rolnikom wtedy biada. 

Gdy zegarki przestawimy 

dłuższym dniem się nacieszymy. 

Słuchanie piosenki ze szczególnym zwróceniem uwagi na przysłowia 

Podczas słuchania piosenki, kiedy pojawi się przysłowie rodzic cicho gra na dzwoneczku lub 

uderza patyczkiem, łyżeczka w szklane naczynie. 

Wyjaśnianie przysłów ludowych 

 Rodzic mówi przysłowie, a dziecko  próbuje  wyjaśnić, co ono oznacza. 

 „W marcu jak w garncu”. 

https://www.youtube.com/watch?v=plrPdc5K4FQ


 „A na świętego Grzegorza, zima już idzie do morza” 

 „Gdy na Józefa pięknie, zima niedługo pęknie.” 

 „A gdy w marcu ciągle pada, to rolnikom wtedy biada.” 

 „Marzec to jest miesiąc taki, w którym przylatują ptaki. 

 „Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa”. 

 „Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy.” 

 „Jak kukułka przyleci na suchy las, to będzie głodny czas, a jak zakuka w zielonym 

gaju – spodziewaj się urodzaju.” 

 „Jak przylecą bociany – pierwszy zagon zorany.” 

 „Jedna jaskółka nie czyni wiosny.” 

 „Kiedy się jaskółka zniża – deszcz się zbliża. 

 „Kos gwiżdże na jedlinie – jutro nas deszcz nie minie.” 

 

,,Zawieszamy budki lęgowe” – zabawa matematyczna 

Karta pracy ,, Pięciolatek- Razem poznajemy świat” s. 33 

Cele: 

 porównywanie położenia przedmiotów w przestrzeni, 

 posługiwanie się określeniami: wysoko - nisko, wyżej – niżej, 

 wyzwolenie wszechstronnej aktywności dzieci.  

 

Karta pracy: 2020-razem-poznajemy-swiat-5-latki-cz3-01.pdf 

 

 

,, Wysoko – nisko” – zabawa ruchowa  

Dzieci poruszają się po pomieszczeniu w rytm muzyki. Gdy muzyka ucichnie, na hasło:  

- Wysoko! dzieci stają na palcach, na komendę: Nisko! wykonują przysiad podparty. 
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,, Budki lęgowe  i wróble” 

Karta pracy ,, Pięciolatek – Razem poznajemy  świat”  s. 30 

Cele: 

 utrwalanie pojęcia ,,para”  

 doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 

 

Karta pracy: 2020-razem-poznajemy-swiat-5-latki-cz3-01.pdf 
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