MARZEC
W GRUPIE
SKRZATÓW

W marcu z niecierpliwością czekaliśmy na przyjście wiosny. Z ciekawością
zdobyliśmy wiedzę na temat przedwiośnia. Poznaliśmy wszystko co związane
jest z budzącą się do życia przyrodą i
obserwowaliśmy zmiany jakie w niej zachodzą.
Będąc na spacerze szukaliśmy pierwszych
wiosennych kwiatów. Bardzo ważny temat
związany ze zdrowiem a konkretnie z pracą lekarza
i pielęgniarki, kontynuowaliśmy jeszcze w marcu.
Tydzień rozpoczął się dosyć interesującą, gdyż
odwiedziła nas pani bibliotekarka, która
przedstawiła teatrzyk pt. „Opowieści zielonego
groszka”, gdzie głównym bohaterem był p.
Zielonka. Pani przeczytała nam również wiersz „Na straganie” a my
rozwiązywaliśmy zagadki słowne o warzywach. Kolejnego dnia inscenizowaliśmy
wiersz M. Buczkówny „W aptece”, odgrywając role związane z treścią utworu,
używając przy tym zwrotów grzecznościowych. Podczas zabaw swobodnych
bawiliśmy się w lekarza, wypisując recepty naszym pacjentom. W trakcie zajęć
prowadzonych Metodą Dobrego Startu „Mam chusteczkę”, oglądaliśmy
inscenizacje wiersza „Katar”, zwracając uwagę na rozsiewanie zarazków i
konieczność korzystania z chusteczki. Nie obyło się bez ćwiczeń naśladowczych
„A psik” oraz wszystkim dobrze znanej zabawy kołowej „Mam chusteczkę” . Jak
to w zwyczaju bywa kreśliliśmy nowy wzór po śladzie na kartach pracy i
wykonywaliśmy ćwiczenia oddechowe z chusteczkami jednorazowymi. Ruch to
ważny element naszego zdrowia, co
uświadomiła nam piosenka
„Fikający zuch”, przy której
bawiliśmy się wesoło, natomiast w
tunelu stworzonym przez nas
toczyliśmy piłkę. W drugiej części
dnia wybraliśmy się do apteki, aby
zapoznać się z jej asortymentem i
pracą aptekarza. Wizytę tą miło
wspominamy, gdyż udało nam się
porozmawiać z panią aptekarką

oraz mogliśmy zaobserwować sposób obsługi klienta. Otrzymaliśmy lizaki oraz
ulotki na pamiątkę.
Prawie każdy z nas ma już cztery lata, dlatego temat pod tym samym
tytułem okazał nam się bardzo bliski. Określaliśmy słownie i
wskazywaliśmy na palcach swój wiek. Osłuchaliśmy się z
piosenką „Mam już cztery lata”, uczestnicząc w zabawie
ruchowej opartej na jej treści. Pani wprowadziła nam tablicę
grzeczności „Przedszkolak na medal”, na której naklejaliśmy
etykietę z własnym imieniem i będziemy starali się zdobyć jak
najwięcej znaczków. Z pewnością ułatwiło nam to,
przypomnienie podstawowych zasad zawartych w kontrakcie
grupowym. Wzięliśmy też udział w zabawie ruchowej opartej
na treści wiersza „To jestem ja”. Postanowiliśmy namalować własny portret,
zwracając uwagę aby znalazły się na nim poszczególne części ciała. Następnie
sami go podpisaliśmy, układając z liter swoje imię. Raz w miesiącu w naszym
przedszkolu mamy okazje posłuchać koncertu w wykonaniu muzyków z „Małej
Filharmonii”, tym razem zapoznali nas z budową skrzypiec i ich brzmieniem
oraz różnymi technikami gry m. in. pizzicato i legato. Wysłuchaliśmy utworów
kompozytorów śląskich takich jak: W. Kilar
„Polonez”, H. M. Górecki „Dla Jasia” oraz H.
Wieniawski „Kujawiak”. Wiemy jak ważne
jest zjadanie posiłków i prawidłowe
zachowanie się przy stole, dlatego też pani
pokazała nam sposób nakrywania do
posiłków , prawidłowe ustawienie talerzy i
sztućców. Wskazywaliśmy na którym
obrazku dzieci zachowują się kulturalnie
przy stole uzasadniając swój wybór. Nawet
udało nam się zatańczyć z papierowymi
talerzami do muzyki „Marsz turecki”. Utrwalaliśmy części ciała, słuchając
piosenki „Tu mam ręce” oraz przyswajając jej treść i melodię fragmentami
metodą ze słuchu. Była też zabawa inhibicyjno – incytacyjna „Moje ręce” oraz
zabawa przy piosence „Głowa, ramiona”. Aby szczęście nas nie opuszczało,
wykonaliśmy wspólnie drzewko szczęścia z wyciętych przez nas z papieru rączek,
które ułożyliśmy i nakleiliśmy na dużym kartonie.

Wielkimi krokami zbliżała się do nas wiosna, więc zagadnienie które
podjęliśmy było jak najbardziej trafne. Rozpoczęliśmy od zajęć z Metody
Dobrego Startu „Cyt – cyt śpiewają świerszcze w trawie”, w czasie których
analizowaliśmy tekst piosenki oraz kończyliśmy życzenia dla wiosny. Wcieliliśmy
się w trawy tańczące na wietrze z wykorzystaniem apaszek. Poznaliśmy kolejny
wzór, który kreśliliśmy na wzorze i na kartach pracy zgodnie z kierunkiem i
melodią piosenki. „Już idzie wiosna” to piosenka, która napełniła nas nadzieją
na rychłe przyjście tej właśnie pory roku, dlatego też z chęcią nauczyliśmy się
jej. Stworzyliśmy wiosenną orkiestrę na instrumentach perkusyjnych.
Niespodzianką wiosny okazały się bazie, które mogliśmy
obejrzeć z bliska i dotknąć, określając przy tym ich cechy.
Czytaliśmy globalnie wyraz „bazie” oraz naklejaliśmy brązowe
paski i malowaliśmy je palcem maczanym w białej farbie. W
skupieniu wysłuchaliśmy wiersza „Co przynosi wiosna?”,
rozmawiając w kręgu na temat jego treści. W zabawie muzyczno
– ruchowej „Wiosenny spacer”, rytmizowaliśmy słowa „trawa”,
„bazie”, dobierając podpisy do obrazków. Utrwalaliśmy zapis
naszych imion, odnajdując je i ustawiając się obok nich.
Pochłonęło nas zupełnie wyszukiwanie liter podawanych przez
naszą panią w swoim imieniu, oznaczając je kwiatkiem.
Ciekawi byliśmy w jaki sposób Gucio witał wiosnę, słuchając
opowiadania. Wiemy już jakim miejscem jest ogród botaniczny,
który mogliśmy obejrzeć na obrazku. Potrafiliśmy wybrać
spośród różnych obrazków, tych które przedstawiają zwiastuny
wiosny, dzieląc ich nazwy na sylaby oraz podając ich liczbę w każdym wyrazie.
Kształtowaliśmy naszą postawę w zabawie „Wiosenne przebudzenie”. Wreszcie
nadszedł „Pierwszy Dzień Wiosny”, który obfitował w zabawy muzyczno –
ruchowe i taneczne. Tworzyliśmy marcową muzykę za pomocą instrumentów

niekonwencjonalnych oraz podawaliśmy własne propozycje powitania wiosny.
Punktem kulminacyjnym było wyjście z Marzanną do ogrodu przedszkolnego,
gdzie zaśpiewaliśmy piosenki „Uciekaj zimo”
oraz „Idzie do nas wiosna”. Żegnaliśmy zimę
wierszykiem „Marzanno, Marzanno”,
oblewając kukłę wodą na znak odchodzącej
zimy. Czas jaki nam został wykorzystaliśmy na
zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem
znajdujących się tam urządzeń. Jeszcze
następny tydzień poświęciliśmy temu
zagadnieniu, ucząc się drugiej zwrotki piosenki
„Idzie do nas wiosna” oraz przyjmując rolę żab
i bocianów reagując na zmiany
akompaniamentu. Dużo radości sprawiła nam
zabawa inhibicyjno – incytacyjna „Wiatr
psotnik”. Utrwalaliśmy wyrazy globalne,
układając je pod rysunkami a na zakończenie
kolorując obrazki. Oczywiście wychodziliśmy na spacerki poszukując oznak
wiosny, utrwalając przy okazji nazwy krzewów i
kwiatów. Postanowiliśmy pomóc wiośnie,
maszerując z woreczkami na różnych częściach
ciała, skakaliśmy przez kwiatek oraz sadziliśmy
nasionka w zabawie z elementem rywalizacji. Na
zakończenie podnosiliśmy woreczek stopą i
wrzucaliśmy go do koszyczka, prawie wszystkie
rzuty okazały się celne. Nie ma nic
przyjemniejszego niż wiosenny spacerek, dlatego
piosenka której nauczyliśmy się napełniła nas
entuzjazmem. Omówiliśmy jej tempo i nastrój,
zwracając uwagę na takie wiosenne kwiaty jak
fiołek i pierwiosnek. Uczestniczyliśmy w zabawie rytmicznej „Tup, tup, tup” oraz
ćwiczeniach emisyjnych na sylabach „ma”, „ta” i „na”. Bardzo lubimy wiosenne
kwiaty, więc z chęcią wykleiliśmy ich sylwety kawałkami kolorowego papieru,

następnie naklejając je na dużym kartonie z
wcześniej wyklejoną trawą z bibuły. Obrazek
uzupełniliśmy rysunkami słońca i chmur. W
taki oto sposób powstał ogród pełen
kolorowych kwiatów. Wiosną często
przylatują ptaki z ciepłych krajów a my
przypomnieliśmy sobie ich nazwy,
odsłaniając obrazki naszych skrzydlatych
przyjaciół, wskazując jednocześnie
podobieństwa i różnice między nimi.
Odgadywaliśmy ptasie odgłosy oraz określaliśmy w zabawie matematycznej „Ile
jajek złożyły ptaki”, układając w obręczy tyle sylwet ile poleciła nam nasza pani.
Jako ptaszki poszukiwaliśmy własnych gniazd w zabawie orientacyjno –
porządkowej.
Marcowi solenizanci to: Remik, Filipek oraz Hania Niedzielska, którym
złożyliśmy szczere i serdeczne życzenia oraz odśpiewaliśmy tradycyjne „Sto lat”.

Poznaliśmy następujące piosenki:
„Tu mam ręce”
1. Tu mam ręce, tu mam nogi,
a pośrodku brzuszek.
Tu mam głowę, a na głowie,
z obu stron mam uszy.
Ref. Moje ręce klaszczą ładnie,
nogi tańczą raz i dwa.
W głowie mam pomysłów dużo.
Buzia śpiewa tralala, tralala.
2. Tu mam brodę, a tu nosek,
tu jest moje czoło.
Jak zobaczę się w lusterku,
śmieję się wesoło.

Ref. Moje ręce klaszczą ładnie,
nogi tańczą raz i dwa.
W głowie mam pomysłów dużo.
Buzia śpiewa tralala, tralala.

„Mam cztery lata"
1. Dla mamy jestem szkrabem.
– Mój skrzacie! – woła tata.
Uwierzyć wciąż nie mogą,
że mam aż cztery lata.
Bo ja przecież wszystko wiem
i powtarzam cały dzień:
Ref.: Wasze dziecko jest już duże,
może samo umyć buzię,
włożyć buty i ubranie
i ze smakiem zjeść śniadanie.
Umie zetrzeć kurze z szafki,
dba o książki i zabawki.
Zawsze grzecznie idzie drogą.
i nie ciągnie psa za ogon.
„Już idzie wiosna”
1. Kiedy wiosna przyjdzie do nas,
roześmiana i wesoła.
Razem z wiosną wszystkie dzieci,
zaśpiewają tak.
Ref. Zielona trawa, zielony mech.
Zielona żaba rechu, rechu, rech.
Zielona trawa, zielony mech.
Zielona żaba rechu, rechu, rech.

2. W lesie kwitnie już zawilec,
obudziły się motyle.
A wieczorem nad łąkami
słychać żabi śpiew:
Ref. Zielona trawa, zielony mech.
Zielona żaba rechu, rechu, rech.
Zielona trawa, zielony mech.
Zielona żaba rechu, rechu, rech.
3. Rośnie trawa, rosną listki,
rosną szybko dzieci wszystkie.
Przyfrunęły też bociany
i klekocą tak:
Ref. Zielona trawa, zielony mech.
Zielona żaba rechu, rechu, rech.
Zielona trawa, zielony mech.
Zielona żaba rechu, rechu, rech.

„Wiosenny spacerek”
1. Tup, tup, tup. (bis)
Już cieplutkie słońce świeci,
na wycieczkę poszły dzieci,
z naszego przedszkola. (bis)
2. Tup, tup, tup. (bis)
Tu fiołek, tam pierwiosnek,
widać wiosnę, słychać wiosnę,
w lesie i na polach. (bis)

Nauczyliśmy się następującego wierszyka:
„Marzanno, Marzanno”
Marzanno, Marzanno,
ty zimowa panno.
Dziś ciebie żegnamy,
bo wiosnę witamy.

W tym miesiącu oprócz utrwalania wiadomości o naszym ciele kot Cookie
zaznajomił nas z nazwami rzeczy, które zakładamy:
T- shirt,
trousers,
socks,
shoes,
jacket,
hat.
Zrobił to między innymi opowiadając nam swą przygodę, kiedy to robiąc porządki w
szafie założył na siebie te wszystkie rzeczy i wyglądał przezabawnie. Lulu zwróciła mu
uwagę co na którą część ciała należy założyć. Nawet mu to pokazała co niestety okazało
się zgubne w skutkach – zniszczyła Cookiemu jego małe ubranka. A nas nauczyła zwrotu:
„You put your … on your …”

Poznaliśmy piosenkę „Clothes song”
/Your T-shirt over your tummy./ x2
Ee-ai-adio.
Your T-shirt over your tummy.

/Your trousers on your legs./ x2
Ee-ai-adio.
Your trousers on your legs.

/Your socks on your feet./ x2
Ee-ai-adio.
Your socks on your feet.

/Your shoes on your feet./ x2
Ee-ai-adio.
Your shoes on your feet.

/Your jacket over your tummy./ x2
Ee-ai-adio.
Your jacket over your tummy.

/Your hat on your head./ x 2
Ee-ai-adio.
Your hat on your head.

