
 

PLAN – PRACY WYCHOWAWCZEJ 

NA MIESIĄC -MARZEC  - 2021 R 

W GRUPIE TYGRYSKI 

 

 

 

 
 
 
 

I . NASZE PODRÓŻE 
CELE ZAJĘĆ: 

 rozwijanie zainteresowań poznawczych 

dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego 

różnorodności; 

 poznanie liter g, G; kształtowanie 

umiejętności dokonywania analizy i syntezy 

sylabowej oraz głoskowej; 

 zapoznanie dzieci z położeniem biegunów 

 poszerzenie wiedzy na temat środowiska 

przyrodniczego zwierząt dziko żyjących; 

północnego i południowego, 

  poznanie środowiska życia Inuitów (zwanych Eskimosami), 

 rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych. 

 

 

 

 

 

 

II . MALI ODKRYWCY 

  CELE ZAJĘĆ:          
 kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i 

chęci poznawania oraz odwagi w zadawaniu 

pytań. 

 poznanie liter p, P, kształcenie umiejętności 

czytania prostych wyrazów wprowadzanych  

podczas zabaw, wprowadzenie pojęcia astronauta 

  kształtowanie umiejętności rozwiązywania i 

tworzenia zadań tekstowych; rozwijanie 

umiejętności kodowania i dekodowania 

informacji;  

 pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci 

 poznanie nazw planet wchodzących w skład 

Układu Słonecznego 

 

 

 

 

 



 

III. NADCHODZI WIOSNA 

 CELE ZAJĘĆ: 
 doskonalenie umiejętności czytania i liczenia; 

rozwijanie poczucia własnej 

 wartości i wartości działań podejmowanych na 

rzecz siebie i innych. 

 wprowadzenie liter c, C;  

 wprowadzenie cyfry 8; rozwijanie myślenia 

operacyjnego u dzieci; uświadamianie 

znaczenia ptaków dla człowieka 

 kształtowanie sprawności manualnej, 

koordynacji wzrokowo--ruchowo-słuchowej; 

dostrzeganie zmian zachodzących  

w najbliższym środowisku w związku ze zmianą pory roku. 
 
 
 
 
 

   IV.  ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA  
  CELE ZAJĘĆ:        

 wprowadzenie pojęcia tradycja rozumianego 

jako przekazywanie obyczajów, poglądów, 

wierzeń, sposobów myślenia i zachowania, 

norm postępowania 

 poznanie zwyczajów ludowych; doskonalenie 

umiejętności analizy i syntezy słuchowej oraz 

czytania; 

 wprowadzenie owalu, rozpoznawanie                          

i podawanie nazwy kształtu, budowanie pojęcia; 

 rozwijanie intuicji geometrycznych podczas 

konstruowania w przestrzeni i obserwacji odbicia; 

 zapoznanie ze sposobem wykonania kartki 

świątecznej;  

 kształtowanie umiejętności redagowania życzeń; 

 
 

 

V. WIELKANOC 
CELE ZAJĘĆ:        

 wprowadzenie pojęć pisanki, kraszanki; 

  kształtowanie umiejętności tworzenia fabuły 

opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci; 

rozwijanie umiejętności czytania; 

 podtrzymywanie tradycji związanej z Wielkanocą. 

 wprowadzanie pojęć określających cechy: lukrowana, 

kajmakowy, faszerowane; 

 rozwijanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu; 

 kształtowanie koordynacji ruchowo-słuchowej; 

 kształtowanie umiejętności dokonywania oceny 
 

 


