
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  

NA MIESIĄC MARZEC 

GRUPA I 

 
1. CHCIAŁBYM BYĆ MUZYKIEM – rozwijanie wyobraźni i świadomości muzycznej, percepcji słuchowej, mowy, sprawności 

ruchowej, nabywanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych. Rozpoznawanie odgłosów natury i naśladowanie ich za 

pomocą instrumentów, uwrażliwienie na dźwięki pochodzące z otoczenia. Łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją 

ruchową. 

2. BAWIMY SIĘ W TEATR – rozwijanie kreatywności dziecka poprzez podejmowanie działań : ruchowych , językowych 

plastycznych, muzycznych i parateatralnych. Doskonalenie sprawności językowej , poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego 

teatru , kształtowanie umiejętności działania w grupie, rozwijanie zdolności aktorskich , nabywanie pewności siebie. 

3. WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT – wzbudzanie zainteresowania wiosenną przyrodą, stwarzanie warunków do kontaktów  

z przyrodą poprzez sadzenie nasion w kąciku przyrodniczym, ćwiczenia umiejętności liczenia i porównywania , utrwalenie nazw 

kolorów. Rozwijanie kreatywności dziecka poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych  muzycznych a przede 

wszystkim manualnych doskonalenie słownictwa, kształtowanie  wyobraźni przestrzennej i koncentracji uwagi. Praca nad 

prawidłową artykulacją wybranych głosek. 

4. NADCHODZĄ ŚWIĘTA WIELKANOCNE  - wzbogacenie wiadomości na temat Świąt Wielkanocnych, wzbudzanie zainteresowania 

folklorem, poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych. Rozwijanie koncentracji uwagi, umiejętności wypowiadania się na 

określony temat , poznawanie figury geometrycznej – koła. Doskonalenie kreatywnego myślenia rozwijanie wyobraźni 

plastycznej. 

 



 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  

NA MIESIĄC MARZEC 

GRUPA II 

 
 

1. CHCIAŁBYM BYĆ MUZYKIEM - wypowiada się na temat instrumentów, stosuje słowa: na, pod, przed, za, obok, 

między…, maluje nastrój wysłuchanego fragmentu muzyki poważnej, wypowiada się na temat wiersza, uczestniczy  

w koncercie piosenki grupowej. 
 

 

2. CHCIAŁBYM BYĆ AKTOREM– uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, wie, jak powstaje teatrzyk cieni, 

wykonuje papierową koronę, mówi wyraźnie, dodaje w zakresie pięciu, odtwarza scenki inspirowane treścią baśni 

 

3. NADCHODZI WIOSNA– nazywa wybrane elementy pogody, liczy w zakresie pięciu, starannie rysuje po śladach 

rysunków, wymienia oznaki wiosny, wyjaśnia znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”, wymienia ptaki 

przylatujące do Polski 

 

4. WIELKANOC- wypowiada się na temat inscenizacji, wykonuje kartkę świąteczną, liczy w zakresie pięciu, czynnie 

uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, maluje rysunki jajek, opowiada historyjkę 

 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  

  NA MIESIĄC MARZEC 

GRUPA III 

 
1. MUZYKA JEST WSZĘDZIE - uwrażliwianie na piękno muzyki poważnej; rozwijanie wyobraźni muzycznej; wprowadzenie  pojęć: 

filharmonia, orkiestra, kompozytor; zapoznanie z sylwetką F. Chopina; konstruowanie niekonwencjonalnych instrumentów; 

wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych. 

2. W ŚWIECIE TEATRU - zapoznanie z teatrem, zwrócenie uwagi na wystrój, poszczególne pomieszczenia (kasa, widownia, scena), 

zapoznanie z pracą aktora, reżysera, scenografa, inspirowanie zabaw z elementami pantomimy, dramy, inscenizowanie 

opowiadań i bajek znanych lub wymyślonych przez dzieci. 

3. WIOSNA, WIOSNA - kształtowanie wiedzy na temat nadchodzącej pory roku – wiosny; wspieranie zainteresowania matematyką 

poprzez zabawy wg E. Gruszczyk Kolczyńskiej; stwarzanie warunków do doświadczeń przyrodniczych: hodowla roślin; 

rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Realizacja 

programu edukacyjny „Dzieci segregują” Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie poznawanie zagrożeń dla środowiska 

przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka. Kształtowanie postawy dbania o środowisko, 

uwrażliwianie na potrzeby naszej planety, kształtowanie postawy poszanowania przyrody oraz ekologicznego postępowania 

poprzez segregowanie śmieci, oszczędzanie prądu i wody. 

4. WKRÓTCE WIELKANOC-wspomaganie zainteresowania tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; kultywowanie 

tradycji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH; wprowadzenie w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

poprzez muzykę i plastykę. 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  

NA MIESIĄC MARZEC 

GRUPA IV 
 

1. MUZYKA  WOKÓŁ NAS –poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta; poznawanie dawnych  

i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki; muzykowanie na wybranych instrumentach 

perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej. Zdobywanie wiadomości na temat filharmonii. Wzbogacanie 

wiadomości na temat wielkiego kompozytora – Fryderyka Chopina; rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych 

w przedszkolnej orkiestrze; zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów 

muzycznych. Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9.         

2. W TEATRZE - zapoznanie z teatrem, zwrócenie uwagi na wystrój, poszczególne pomieszczenia (kasa, widownia, scena), zapoznanie  

z pracą aktora, reżysera, scenografa, inspirowanie zabaw z elementami pantomimy, dramy, inscenizowanie opowiadań i bajek znanych lub 

wymyślonych przez dzieci. 

3. WIOSNA  - rozumienie przysłowia: „W marcu jak w garncu”, obserwowanie przyrody za oknem, dostrzeganie zmian zachodzących  

w roślinach, zapoznanie z wyglądem wierzby, poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka; rozpoznawanie i nazywanie 

różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy,  zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy – Marzanna; 

utrwalanie nazw pór roku. 

4. WKRÓTCE WIELKANOC - kultywowanie  tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy, przejmowanych od 

pokoleń ( palmy, pisanki, świąteczne wypieki, baranek, śmigus - dyngus, zajączek itp.);  zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na 

zadany temat;  rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem; malowanie pisanek.   

 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  

NA MIESIĄC MARZEC 

GRUPA V 

 
1. MUZYKA  WOKÓŁ NAS –poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta; poznawanie dawnych  

i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki; muzykowanie na wybranych instrumentach 

perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej. Zdobywanie wiadomości na temat filharmonii. Wzbogacanie 

wiadomości na temat wielkiego kompozytora – Fryderyka Chopina; rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych 

w przedszkolnej orkiestrze; zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów 

muzycznych. Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9.         

2. W TEATRZE - zapoznanie z teatrem, zwrócenie uwagi na wystrój, poszczególne pomieszczenia (kasa, widownia, scena), zapoznanie  

z pracą aktora, reżysera, scenografa, inspirowanie zabaw z elementami pantomimy, dramy, inscenizowanie opowiadań i bajek 

znanych lub wymyślonych przez dzieci 

3. WIOSNA  - rozumienie przysłowia: „W marcu jak w garncu”, obserwowanie przyrody za oknem, dostrzeganie zmian zachodzących  

w roślinach, zapoznanie z wyglądem wierzby, poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka; rozpoznawanie i nazywanie 

różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy,  zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy – Marzanna; 

utrwalanie nazw pór roku. 

4. WKRÓTCE WIELKANOC - kultywowanie  tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy, przejmowanych od 

pokoleń ( palmy, pisanki, świąteczne wypieki, baranek, śmigus - dyngus, zajączek itp.);  zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na 

zadany temat;  rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem; malowanie pisanek.   

 
 
 

                                   



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE  

NA MIESIĄC MARZEC 

GRUPA VI 
 

1. CHCIAŁBYM BYĆ MUZYKIEM -  uczestniczenie w zabawach rytmicznych, słuchanie dźwięków dochodzących  
z otoczenia, rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie papieru lub stukanie 
przedmiotami; rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, śpiewanie piosenek; słuchanie utworów wokalnych lub 
instrumentalnych, np. muzyki F. Chopina; utrwalenie nazw instrumentów, gra na instrumentach. 

 

2. CHCIAŁBYM BYĆ AKTOREM - słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; 
uczestniczenie w zabawach naśladowczych; podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela teatralnych, dramowych - 
rozwijających zainteresowania dzieci - wykorzystywanie rekwizytów; powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek  
w połączeniu z ruchem; nazywanie swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach). 

 

3. NADESZŁA WIOSNA - rozumienie przysłowia: „W marcu jak w garncu”; zapoznanie z wyglądem wierzby; dostrzeganie zmian 
zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny; zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy – Marzanna; 
utrwalanie nazw pór roku;  zakładanie hodowli, poznawanie właściwości ziemi i piasku, wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów 
doniczkowych i zasad ich pielęgnacji. 

 

4. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY - poznawanie znaczenia zdrowego odżywiania dla zdrowia człowieka; woda – jej życiodajne 
znaczenie dla człowieka; wdrażanie do prawidłowego segregowania śmieci; zaznajomienie ze sposobami oszczędzania energii. 

 

5. WIELKANOC - poznanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi; tworzenie wielkanocnych ozdób, wykonanie 
świątecznych kartek i składanie życzeń najbliższym; przygotowanie stołu do uroczystego śniadania wielkanocnego,  utrwalenie 
nazw świątecznego menu z wielkanocnego koszyka.  

 


