GRUPA VII - PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MARZEC
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:































Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
Uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku.
Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby.
Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody.
Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.
Kształcenie umiejętności wnioskowania.
Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.
Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie.
Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.
Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków.
Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.
Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).
Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne).
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce.
Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż.
Rozpoznawanie za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw.
Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Wdrażanie do poznawania rożnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza.
Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
Doskonalenie sprawności manualnej.











Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.
Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.
Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
Rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w porównywanych jajkach ptaków gospodarstwa
wiejskiego.
Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków.
Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich.
Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

Zadania do codziennej realizacji:


Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.



Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.



Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.



Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.



Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach
samoobsługowych.



Słuchanie tekstów czytanych przez N.



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci
powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy
za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.



Zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

Temat tygodnia: W MARCU JAK W GARNCU

Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

1. KTO JUŻ SIĘ OBUDZIŁ?

 Powitanka – rymowanka ze śpiewem.

 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania i
w sytuacji wymagającej przeproszenia;

I: 1, 5,7, 8, 9.
II: 7, 8.

 Stary niedźwiedź mocno śpi – zabawa z piosenką.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

III: 2, 3, 4, 5, 8,

 „Pobudka, śpiochu!” – zabawa w parach.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

9.

 „Czy zima odchodzi?” – rozmowa na temat zmian
zachodzących w przyrodzie na przedwiośniu na
podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania W lesie.
 „Zabawa, odpoczynek, sen” – zabawa dydaktycznoruchowa.
 „Spacer – poszukiwanie śladów aktywności zwierząt.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Gdzie się chowa zima – zapoznanie z piosenką.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wydzieranie papieru kolorowego i przyklejanie go do

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

IV: 2, 5, 7, 18,

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

19, 21.

 wypowiada się na temat otoczenia przyrodniczego;
 bawi się z rówieśnikiem do słów piosenki;
 wycisza się słuchając utworu muzycznego i wykonując
„paluszkową improwizację”;
 wymyśla i rozwiązuje zagadki;
 uważnie obserwuje otoczenie;

sylwety jeża (jako kolce dzieci przyklejają igły sosny lub

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

kawałki papieru).

 wydziera małe kawałki papieru, przykleja, przelicza

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

przedmioty;
 kulturalnie bawi się z innymi i mówi do nich po imieniu.

Uwagi

Temat tygodnia: W MARCU JAK W GARNCU
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

2. WYMYŚLAMY NOWE SŁOWA!

programowej
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

II: 7, 8.

 Aseja bum czika bum – zabawa zuchowa.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

III: 2, 3, 4, 5, 8,

 „Buka”– zabawa ruchowa.

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;

9.

 Rytmika – zabawy umuzykalniające.
 Gdzie się chowa zima? – nauka piosenki i inscenizacji do
niej.
 Gra na instrumentach.
 Na wysokiej górze – wyliczanka.
 „Mój obrazek” – rysowanie oburącz
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Lisek – nauka słów wiersza.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Rysowania oburącz, przeliczanie, lepienie z plasteliny
wymyślonego zwierzęcia, powtórzenie rymowanki Lisek i
wykonanie do niej ilustracji na ciemnej kartce mokrą
kredą.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – wspólne
zabawy.

 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa, inscenizuje ruchem piosenkę;
 utrzymuje rytm utworu grając na instrumentach;
 zapamiętuje słowa wiersza i recytuje go;
 prawidłowo trzyma kredki i symetrycznie rysuje
oburącz;
 przelicza używając liczebników głównych i
porządkowych;
 wygniata plastelinę i nadaje jej kształt zwierzęcia;
 rysuje ilustracje na podany temat;
 kulturalnie bawi się z dziećmi.

IV: 2, 3, 5, 7, 8,
19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: W MARCU JAK W GARNCU
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 recytuje rymowankę do masażu i wykonuje ustalone do

II: 7, 8.

 Masaż na dobry humor.

3. POKAZ MODY WIOSENNEJ

 Idzie zuch – pląs zuchowy w kręgu.

niej ruchy;
 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

 Gąski – zabawa orientacyjno-porządkowa.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

 „Pokaz mody wiosennej” – prezentacja przygotowanych
strojów.
 Boogie woogie – zabawa ruchowa, orientacyjna w
strojach z pokazu.
 „W co dziś ubierzemy Michała?” – karta pracy

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 orientuje się w schemacie ciała;
 przełamuje nieśmiałość uczestnicząc w pokazie;

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 rozpoznaje i nazywa części garderoby;

 Pingwin – zabawa przy piosence.

 planuje, wycina, przykleja;
 kulturalnie bawi się z innymi.

 Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zajęcia plastyczne – wykonywanie strojów wiosennych z
krepiny .
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

III: 2, 3, 4, 8, 9.
IV: 1, 2, 5, 15,
18, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: W MARCU JAK W GARNCU
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

emocjonalnie;

I: 1, 5, 7, 8, 9.
II: 7, 8.

 Gdzie się chowa zima – inscenizacja do piosenki.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

III: 2, 3, 4, 8, 9.

 „Słońce świeci – pada deszcz”– zabawa orientacyjno-

 bierze udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach

IV: 7, 9, 18, 21.

porządkowa.
4. JAKA JEST DZIŚ POGODA?

 szuka wsparcia w sytuacjach dla niego trudnych

 Prognoza pogody – słuchanie opowiadania i rozmowa na
jego temat.

gimnastycznych, wykonuje polecenia N., reaguje na
sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje dźwięki i ruchy,
śpiewa i tańczy;

 „Jaka jest dziś pogoda?”– rozmowa na temat elementów
aktualnej pogody .
 Kałużowy deszcz – inscenizacja do piosenki.
 „Co założę, gdy pada deszcz?”
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.

 wypowiada się na temat przeczytanego przez N. tekstu;

 Spacer po ogrodzie.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 Ojciec Wirgiliusz – zabawa przy piosence.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wykonanie z kolorowego papieru pary kaloszy.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 odkodowuje i koduje informacje;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 uważnie obserwuje przyrodę;

 rysuje, wycina, dopasowuje;
 podejmuje nowe zadania i cierpliwie konstruuje i
buduje.

Uwagi

Temat tygodnia: W MARCU JAK W GARNCU
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

5. GDZIE PODZIAŁ SIĘ DESZCZ?

programowej
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 dokładnie wykonuje ćwiczenia oddechowe;

II: 7, 8.

 „Zdmuchiwanie kropelek deszczu”– ćwiczenia
oddechowe.
 „Gdzie podział się deszcz?” – eksperyment I część
 „Gdzie podział się deszcz?” – eksperyment II część.
 „Kałuże” – zabawa ruchowa z czworakowaniem.
 „Jestem kropelką wody” – zabawa dydaktyczna.

 wyobraża sobie sugerowane sytuacje;

III: 2, 3, 4, 8, 9.

 bierze aktywny udział w zabawach, wykonuje polecenia

IV: 1, 2, 7, 18,

 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 Kałużowy deszcz – inscenizacja do piosenki.

 ma poczucie rytmu i wyobraźnię muzyczną;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 Wycinanie kół, składanie ich w parasole i sklejanie.

 orientuje się w przestrzeni, jest spostrzegawcze;

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 wycina, przykleja, współpracuje przy wykonaniu pracy

N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje
ruchy, śpiewa i tańczy;
 wyciąga wnioski z eksperymentu;

 wykonuje pracę plastyczną według instrukcji N.;

plastycznej;
 kulturalnie bawi się z dziećmi.

19, 21.

Uwagi

1. JAKIE PRACE WYKONUJEMY W OGRODZIE PO ZIMIE?

Temat tygodnia: PORZĄDKI W OGRODZIE
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 podejmuje wspólną zabawę z rówieśnikami;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

II: 7, 8.






 zapamiętuje słowa piosenki;

III: 2, 3, 4, 8, 9.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

IV: 2, 5, 7, 18,

Krasnoludki i groszek – zapoznanie z piosenką.
„Pobudka, śpiochu!” – zabawa w parach.
„Fasolka w słoiku” – zakładanie uprawy fasoli.
„Jakie prace wykonujemy w ogrodzie po zimie?” – rozmowa
na temat wiosennych porządków w domu i ogrodzie.
 Rytmika – zabawy umuzykalniające.
 Krasnoludki i groszek – nauka piosenki i inscenizacji do niej.
 Gra na instrumencie – głos.
 Spacer w okolicy przedszkola – zwrócenie uwagi na prace w

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,
reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje
ruchy, śpiewa i tańczy;
 sprząta po sobie;
 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;

ogródkach przydomowych, prace porządkowe w ogrodzie

 śpiewa, inscenizuje ruchem piosenkę;

przedszkolnym.

 wypowiada się na temat charakterystycznych zmian

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – pomoc przy pracach
porządkowych
 Zabawy muzyczno-ruchowe w kręgu.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – wykonanie ilustracji na
temat: Wiosenne porządki w ogrodzie.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

zachodzących w przyrodzie na wiosnę.;
 prawidłowo chwyta kredki i wykonuje prace na
wskazany temat;
 kulturalnie bawi się z innymi.

19, 21.

Temat tygodnia: PORZĄDKI W OGRODZIE
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 globalne czyta wyrazy: tulipan, krokus, przebiśnieg,

II: 1, 2.

 Globalne czytanie – część I.

2. JAK PRZYGOTOWAĆ GRZĄDKI?

 „Uciekające pszczoły” – zabawa orientacyjno- porządkowa.
 Przebiśnieg – słuchanie wiersza i odpowiadanie na pytania
do jego treści.
 „Kwiaty w ogrodzie” – rozmowa na temat wiosennych
kwiatów.
 „Wiosenne kwiaty” – praca z KP2.15.
 Globalne czytanie – część II.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Globalne czytanie – część III.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – malowanie farbami
wiosennych kwiatów.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

zawilec;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

III: 2, 3, 4, 5, 8,
9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

IV: 2, 4, 5, 18,

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i

19, 21.

tańczy;
 wypowiada się na temat wiersza;
 wymienia nazwy pierwszych wiosennych kwiatów;
 wykonuje pracę według instrukcji N.;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 prawidłowo trzyma pędzel w czasie malowania;
 kulturalnie bawi się z dziećmi.

3. CO ZASIEJEMY, A CO POSADZIMY?

Temat tygodnia: PORZĄDKI W OGRODZIE
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 współpracuje z innymi, dzieli się pracą;

II: 7, 8, 10, 11,

 „Tabliczki” – przygotowanie tabliczek do oznaczenia doniczek

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

12.

z roślinami.
 „Słońce świeci – pada deszcz”– zabawa orientacyjnoporządkowa.
 „Co zasiejemy, a co posadzimy?” – próba odpowiedzi na
pytanie na podstawie rozmowy i zabawy dydaktycznej.
 „Szanuj zieleń!” – zabawa dydaktyczna.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

III: 2, 3, 4, 5, 8,

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i

9.

tańczy;

IV: 1, 7, 8, 11,

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 rysuje palcem na plecach innych posługując się
schematem;

 „Nasze kwiatki” – zasianie w doniczkach nasion kwiatów.

 odczuwa rysowane kształty na plecach i je nazywa;

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 zapamiętuje i wskazuje położenie takich samych

 Krasnoludki i groszek – utrwalenie słów i melodii piosenki
oraz inscenizacji.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Rysowanie na plecach, odgadywanie, gra w memory.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

elementów;
 kulturalnie bawi się z innymi.

18, 19, 21.

Temat tygodnia: PORZĄDKI W OGRODZIE
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

II: 7, 8.

4. KTO MIESZKA W TYM JAJKU?

 He,j w kopalni, Halo, halo!, Krasnoludki i groszek –
utrwalenie poznanych piosenek.
 „Ptaki” – zabawa paluszkowa.
 „Kto mieszka w tym jajku?” – próba odpowiedzi na pytanie
na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza Wandy Szuman
Kurczątko.
 Układanie historyjki obrazkowej o narodzinach bociana.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.
 „Pipipi, kleklekle, kokoko” – rozwijanie aparatu mowy
poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 Ptaszki – zabawa paluszkowa.
 Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wykonanie postaci ptaka metodą płaskiego origami (z
kolorowych kół).
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

III: 2, 3, 4, 8, 9.

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

IV: 1, 2, 5, 7,

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

18, 19, 21.

 interesuje się przyrodą, wypowiada się na temat
ptaków;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
oddechowe, dźwiękonaśladowcze;
 panuje nad nieprzyjemnymi sytuacjami i rozwiązuje
konflikty poprzez rozmowę;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 wycina, składa, skleja według instrukcji;
 kulturalnie bawi się z innymi.

Temat tygodnia: PORZĄDKI W OGRODZIE
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 4, 5, 6, 7.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 recytuje rymowankę do masażu i wykonuje ustalone

II: 1, 2, 7 8, 9,

 Masaż na dobry humor.
 Przyjście wiosny – słuchanie wiersza Jana Brzechwy.

5. GDZIE JEST WIOSNA?

 „Pobudka śpiochu” – zabawa ruchowa.
 „Gdzie jest wiosna?” – rozmowa na temat oznak wiosny na
podstawie doświadczeń dzieci oraz zdjęć.
 Zajęcia o emocjach – zdziwienie zmianami zachodzącymi na
wiosnę. Czy to już wiosna? – słuchanie wierszyka i rozmowa
na jego temat.
 „Ile mam kwiatów?” – zabawa dydaktyczna w parach.
 Spacer w okolicy przedszkola – zwrócenie uwagi na zmiany w
przyrodzie związane z nadejściem wiosny: kwiaty, liście na
drzewach, forsycje, trawa.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Krasnoludki i groszek – utrwalenie słów i melodii piosenki
oraz inscenizacji.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – rysowanie ilustracji
według instrukcji N., przeliczanie, dodawanie.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

do niej ruchy;
 uważnie słucha tekstów i wypowiada się na ich
temat;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,
wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały
dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i
tańczy;
 jest wrażliwe na piękno przyrody;
 wyznacza wynik dodawania w zakresie 6;
 wypowiada się na temat dostrzeżonych zmian w
przyrodzie;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 rysuje elementy wskazane przez N. prawidłowo
trzymając kredki;
 bawi się pojazdami używając wyrazów
dźwiękonaśladowczych.

11.
III: 1, 3, 4, 5, 8,
9.
IV: 2, 5, 6, 7,
15, 18, 21.

Temat tygodnia: WITAJ WIOSNO!
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.
 Gdzie się chowa zima – swobodny taniec z balonami do

1. JAKA JEST WIOSNA?

piosenki.

 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych
czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;

I: 1, 5, 7, 8, 9.
II: 7, 8.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

III: 2, 3, 4, 8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

IV: 1, 2, 5, 7, 8,

 „Słońce czy deszcz” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i 12, 18, 21 .






tańczy;

Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Jestem wiosna – nauka piosenki i inscenizacji do niej.
Gra na instrumentach – balonach.
„Jaka jest wiosna?”– rozmowa na temat wiosennych barw,
dźwięków, zapachów, smaków na podstawie doświadczeń
dzieci oraz treści piosenki Jestem wiosna.
 „Wiosna” – karta pracy.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Wiosenny krajobraz”– wykonanie plakatu

 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa piosenkę, inscenizuje ją;
 utrzymuje rytm utworu grając na instrumentach.
 używa słów określających wiosnę;
 klasyfikuje przedmioty (pary podobne, pary
funkcyjne);

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 uważnie obserwuje otoczenie przyrodnicze;

 Doklejanie do plakatu elementów z papieru kolorowego.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 zgodnie współpracuje w grupie;
 wycina, przykleja, przelicza;
 kulturalnie bawi się z dziećmi i mówi im po imieniu.

Temat tygodnia: WITAJ WIOSNO!

2. ZAPRASZAMY DO NAS PTASZKI?

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia

II: 7, 8.

 Jestem wiosna – utrwalenie piosenki i inscenizacji do niej.

N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

III: 2, 3, 4, 8, 9.

 „Ptaki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 „Zapraszamy do nas, ptaszki!” – rozmowa na temat
powracających wiosną ptaków.
 „Stań tak, jak on!” – zabawa ruchowa.

naśladuje ruchy, dźwięki, śpiewa i tańczy;

IV: 5, 7, 18, 19,

 „Witamy powracające ptaki” – zabawa słuchowa.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Ptak Nijaki – taniec do piosenki.

 rozpoznaje popularne gatunki ptaków
występujących w Polsce;
 utrzymuje równowagę, skacze na jednej nodze i
obunóż;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 obserwuje zachowania ptaków i wypowiadania się
na ten temat;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 naśladuje pozy ptaków z ilustracji;

 Zabawa z ilustracjami ptaków– naśladowanie póz ptaków,

 przelicza używając liczebników głównych i

przeliczanie ptaków, narysowanie ptaka i wyklejenie go
papierem kolorowym.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

porządkowych;
 rysuje, wypełnia kształt wydzieranymi kawałkami
papieru kolorowego;
 kulturalnie bawi się z innymi.

21.

Temat tygodnia: WITAJ WIOSNO!
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 śpiewa powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 „Powitanka” – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 recytuje rymowankę do masażu i wykonuje

II: 7, 8.

 Masaż na dobry humor.
 „Słońce czy deszcz” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

 bierze aktywny udział w zabawach, wykonuje

 „Szukanie miodu” – opowieść ruchowa.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

 Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele – słuchanie

słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

opowiadania i odpowiadanie na pytania na jego temat.
3. JA NIE CHORUJĘ!

ustalone do niej ruchy i pokazuje swoje części ciała;

 „Ja nie choruję!” – rozmowa na temat sposobów
zapobiegania chorobom.
 „Warzywa i owoce” – Karta pracy
 „Ruch to zdrowie”– wykonywanie ćwiczeń
ogólnorozwojowych z plastikową butelką.

 wypowiada się na temat prawidłowych nawyków
żywieniowych;
 wypowiada się na temat potrzeby ruchu dla
utrzymania zdrowia i wykonuje ćwiczenia ruchowe;
 bezpiecznie posługuje się nożem i widelcem;
 bierze udział we wspólnych zabawach z elementem

 „Co to znaczy ubierać się odpowiednio do pogody?” –
rozmowa i składanie parasoli z kół
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 Jestem wiosna – inscenizacja do piosenki.

 robi kulki z papieru i je przelicza;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 wyraża ekspresję twórczą w czasie zabaw

 Wykonanie małych papierowych kulek i przedmuchiwanie ich
do wyznaczonej bramki, przeliczanie kulek.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

rywalizacji;

konstrukcyjnych i zabawie.

III: 2, 3, 4, 8, 9.
IV: 2, 3, 5, 7,
18 19.

Temat tygodnia: WITAJ WIOSNO!
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 przyjmuje, respektuje i tworzy zasady grupowe;

I: 1, 5 ,7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 wyobraża sobie sytuacje wskazane przez N i

II: 7, 8.

 Jestem wiosna – utrwalenie piosenki, inscenizacja do niej.
 „Kwiaty” – opowieść ruchowa.
 Krokusy – słuchanie wiersza i wypowiadanie się na jego
temat.
4. GDZIE ZNAJDĘ KWIATY?

 „Gdzie znajdę kwiaty?”– rozmowa na temat kwiatów w
sztuce.
 „Kolorowe pląsy”– improwizacje taneczne do utworu Piotra
Czajkowskiego Walc kwiatów lub Moment musical Fraza
Schuberta.
 „Barwne obrazy”– eksperyment.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – poszukiwanie kwiatów
w ogrodzie.

dostosowuje swoje ruchy do słów N.;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,
wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały
dźwiękowe i słowne, naśladuje dźwięki i ruchy,
śpiewa i tańczy;
 uważnie słucha wiersza i wypowiada się na jego
temat;
 zna różne formy ekspresji artystycznej – malarstwo,
rzeźba, muzyka, poezja, proza;
 jest ciekawe świata, wyciąga wnioski z
eksperymentu;
 uważnie obserwuje otoczenie przyrodnicze;

 „Tworzymy kwiaty”– malowanie na folii plastikowej.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 przelicza elementy, porównuje liczebność zbiorów;

 Przeliczanie pasków krepiny, w wykonanych do tańca pękach,

 rysuje palcem po kaszy mannej w kuwecie;

porównywanie ilości, rysowanie kwiatów palcem na tacce z
kaszą manną.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą.

III: 2, 3, 4, 8, 9.
IV: 1, 7, 8, 18,
19, 21.

Temat tygodnia: WITAJ WIOSNO!
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

 Gdzie się chowa zima? – utrwalenie piosenki i inscenizacji do

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i III: 2, 3, 4, 8, 9.
tańczy;

niej.

5. CO ZROBIMY Z MARZANNĄ?

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

 „Co teraz?” – zabawa ruchowa z podskokami.

 podskakuje, wykonuje rytmy ruchowe;

 Topienie Marzanny – słuchanie wiersza i odpowiadanie na
pytania dotyczące jego treści.
 „Marzanna”– rozmowa na temat polskich zwyczajów
związanych z odchodzącą zimą .
 „Rób tak jak ja”– ruch z kukłą.
 „Moja Marzanna”– cięcie nożyczkami, przyklejanie
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 uważnie słucha wiersza;

 „Gaik – zwyczaj wprowadzania wiosny”– wykonanie
wiosennej gałązki.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 wypowiada się na temat na temat polskich
zwyczajów ludowych – topienie Marzanny;
 właściwie chwyta, trzyma, przytrzymuje przedmioty;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 przeskakuje przez przeszkody;
 wycina, przykleja, mocuje;
 bawi się z innymi w role.

 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – skoki przez woreczek w
prawo, w lewo, wykonanie ozdób z papieru kolorowego do
przystrojenia „gaika”.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

II: 5, 7, 8.

IV: 1,2 ,5, 7,
10, 18, 19, 21.

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

1. JAK WYGLADA WIEŚ?

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach

Realizacji

Cele dnia

podstawy

Dziecko:
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

programowej
I: 1, 4, 5, 6, 7, 8,

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

9.

 Ptak Nijaki – utrwalenie tańca do piosenki.

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy,

II: 1, 2, 7, 8.

 „W gospodarstwie”, „Zwierzęta na podwórku” – zabawy
ruchowe.
 Rytmika – zabawy umuzykalniające.
 Ptak Nijak i– nauka fragmentów piosenki.

śpiewa i tańczy;

III: 2, 3, 4, 5, 8, 9.

 Zabawy z echem.
 „Co robi rolnik?” – próba odpowiedzi na pytanie na
podstawie zabawy Stary Donald farmę miał .
 „Jak wygląda wieś?” – rozmowa z dziećmi na temat ilustracji.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Stary Donald farmę miał – zabawa przy piosence.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wydzieranka z papieru kolorowego – przedstawienie
zwierzęcia mieszkającego na wsi.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa fragment piosenki, inscenizuje, tańczy;
 powtarza wyrazy;
 wypowiada się na temat pracy rolnika;
 dostrzega podobieństwa i różnice w krajobrazie
wsi i miasta;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 drze papier na małe kawałki;
 wspólnie z innymi, kulturalnie bawi się w kącikach
i sprząta po zabawie;
 komunikuje potrzebę ruchu czy wypoczynku.

IV: 2, 5, 7, 18, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

2. GDZIE MIESZKA KROWA, KOŃ, ŚWINIA, KURA?

Cele dnia
Dziecko:

Realizacji
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;

I: 2, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 wypowiada rymowankę do masażu i orientuje się

II: 7, 8.

 Masaż na dobry humor.
 „Jakie to zwierzę?” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

w schemacie ciała;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

 Stary Donald farmę miał – zabawa przy piosence.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

 „Kogo mogę spotkać na wsi?” – opowieść ruchowa.

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy,

 „K jak kura, k jak kaczka”

śpiewa i tańczy;

 „Ptak Nijaki” – utrwalenie słów i melodii piosenki.

 wypowiada się na temat zwierząt hodowanych w
gospodarstwie;
 dokonuje analizy głoskowej prostych wyrazów;
 zapina guziki, próbuje wiązać sznurowadła;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 wyodrębnia głoski w nagłosie;



 wygniata plastelinę i formuje z niej wskazane

 „Aseja bum czika bum” – zabawa zuchowa.
 „Gdzie mieszka krowa, koń, świnia, kura?” – próba
odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dzieci.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 Wyodrębnianie pierwszej głoski w słowach różnych
przedmiotów związanych ze wsią, ulepienie z plasteliny
zwierząt, których zdjęcia miały dzieci na bluzce.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

przez N. kształty;
 kulturalnie bawi się z innymi.

III: 2, 3, 4, 5, 8, 9.
IV: 2, 5, 7, 18, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

3. PODWÓRKOWA ORKIESTRA

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.
 „Kim jestem?” – zabawa dydaktyczna.
 „Jak robi krowa, jak robi koń?” – zabawy z naśladowaniem
głosów zwierząt gospodarskich.
 Labirynt – karta pracy
 Zajęcia o emocjach – zachwyt nad zwierzętami
mieszkającymi w gospodarstwie. Dzień na wsi – słuchanie
wierszyka i rozmowa na jego temat.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym– zabawy
ruchowe.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Rysowanie labiryntu.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań..

Realizacji

Cele dnia

podstawy

Dziecko:
 koncentruje uwagę i wyciąga wnioski na
podstawie zadawanych pytań;
 globalne czyta wyrazy: kaczka, indyk, koza, pies,
kot;
 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje
polecenia N., reaguje na dźwięki, naśladuje ruchy,
śpiewa i tańczy;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia
dźwiękonaśladowcze;
 uważnie słucha wiersza i odpowiada na pytania
na jego temat;
 rozpoznaje emocje radzi sobie z nimi;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 rysuje labirynt, zgodnie z instrukcją N.
 kulturalnie bawi się z innymi.

programowej
I: 1, 4 , 5, 6, 7, 8,
9.
II: 7, 8, 10, 11.
III: 1, 2, 3, 4, 5, 8,
9.
IV: 4, 5, 18, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacji
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą;

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 koncentruje uwagę na konkretnym działaniu;

7, 8, 9.

 „Gdzie jest jajko?” – zabawa sensoryczna.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

II: 1,2, 7, 8.

 „Czy umiesz tak jak ja?” – zabawa z elementami równowagi .
 „Czyje to jajko?” – rozmowa na temat wielkości jajek na
podstawie doświadczeń dzieci i przyniesionych materiałów.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.

4. CZYJE TO JAJKO?

Cele dnia

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia

III: 2, 3, 4, 8, 9.

N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

IV: 1, 2, 5, 7, 8,

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

18, 19, 21.

 „Zróbmy pastę!” – wspólne wykonanie pasty jajecznej.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 Jajko – masaż relaksacyjny.

 dostrzega podobieństwa i różnice w

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

 Lepienie z plasteliny jaj o różnej wielkości.

 dokładnie myje ręce przed przygotowywaniem i

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

porównywanych jajkach ptaków gospodarstwa
wiejskiego;

konsumpcją posiłków;
 przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w
grupie;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 ugniata plastelinę nadając jej oczekiwany kształt;
 wie, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia
mogą być podstawą do podejmowania
natychmiastowego działania.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

5. ROBIMY SER!

Cele dnia
Dziecko:
 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

Realizacji
podstawy
programowej
I: 1, 6, 7.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

polecenia N., reaguje na dźwięki, naśladuje ruchy,

II: 7, 8.

 Stary Donald farmę miał – zabawa przy piosence.
 „W gospodarstwie” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 „Co daje nam krowa, a co kura?” – układanie opowiadania na
podstawie ilustracji.
 „Czyj to głos?” – rozpoznawanie zwierząt po wydawanych
przez nie dźwiękach.
 „Robimy ser!” – poznanie etapów powstawania białego sera.
 Degustacja białego sera.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Ptak Nijaki – inscenizacja do piosenki.

śpiewa i tańczy;

III: 2, 3, 4, 8, 9.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 Odgadywanie tego, co przedstawia obrazek przez


 prezentuje swoje role w sposób łatwy do
zrozumienia dla innych;
 układa i opowiada historyjkę obrazkową;
 koncentruje się przy słuchaniu;
 wypowiada się na temat produktów spożywczych
pochodzących od różnych zwierząt
gospodarskich;
 poznaje etapy powstawania sera;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

rozpoznawanie głosów zwierząt.

 wypowiada się zdaniami na temat obrazka;

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 kulturalnie i bezpiecznie bawi się z dziećmi.

IV: 2 ,5, 7, 18, 21.

Uwagi

