
 

 

PLAN PRACY 

WYCHOWAWCZO – 

DYDAKTYCZNEJ 

NA MIESIĄC 

 

MARZEC 

 

TEMATY TYGODNIA 

 

1. DBAM O ZDROWIE 
• Poznanie zasad zdrowego stylu życia;  

• Kształtowanie postawy prozdrowotnej, 

rozwijanie świadomości istnienia zależności 

między prawidłowym odżywianiem, aktywnym 

stylem życia a zdrowiem; 

• Kształtowanie właściwych nawyków 

higienicznych – dostarczenie wiadomości i 

doświadczeń ułatwiających wdrożenie do tematu 

higieny osobistej;  

• Rozwijanie poczucia rytmu, stwarzanie sytuacji do rytmicznej gry na bum-bum 

rurkach; 

• Poznanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się, zapoznanie z wyglądem i 

przeznaczeniem piramidy zdrowia. 

 

 

2. NASZE PODRÓŻE 
 • 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. 

 



 

 

3. MALI ODKRYWCY 
• 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;              

               

4. NADCHODZI WIOSNA 
• 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. 

 

5. WIOSNA TUŻ - TUŻ 
• Poznanie zawodu rolnika. 

• Podawanie nazw narzędzi i maszyn 

wykorzystywanych przez rolnika do pracy. 

• Uświadamianie roli i znaczenia nabiału dla zdrowia 

i prawidłowego rozwoju dzieci. 

• Zapoznanie ze znakiem minus. 

• Uświadamianie, jak ciężka i czasochłonna jest 

praca rolnika, rozumienie znaczenia 

odpowiedzialności za życie zwierząt w 

gospodarstwie. 

• Zapoznanie z figurami tańca do utworu „Furman”. 

• Wprowadzenie pojęć sianie, sadzenie. 

• Kształtowanie umiejętności wykonywania instrukcji. 


