
PLAN PRACY MARZEC  GRUPA MISIE 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

1,Dzień Kobiet- 8 marca 

W tym dniu dziewczynki mają swoje święto. Chłopcy przygotowują papierowe kwiaty i wręczają je 
dziewczynką .Wspólne tańce i śpiew do piosenek dziecięcych puszczanych z płyt CD. 

2, Dzień wody 

Wyklejanie kontur kropli wody niebieską bibułą. Pogadanka na temat oszczędzania wody, dlaczego 
musimy ją oszczędzać. Jak i kiedy używamy wody oraz eksperyment wodą np. zamrożenie wody oraz 
kolorowa tęcza 

3,Wiosna 

-żegnamy zimę a witamy wiosnę (topienie Marzanny) 

-pogadanka na temat wiosny: co się zmienia w przyrodzie, co kwitnie, powracania ptaków, zmiana 
garderoby z zimowej na wiosenna. 

-taniec do piosenki „Kle-Kle boćku” 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE 

1, Sport to zdrowie- poranna gimnastyka np. skłony, podskoki, wymachy rękami 

2,Zajęcia ruchowe z elementami rzutu piłki do celu- próba rzutu piłki z wyznaczonego miejsca  

3,Marsz w takt bębenka- zabawa ruchowa w takt wystukiwanego w bębenek, szybko-wolno 

4,Światła drogowe- zabawa ruchowa z wykorzystaniem przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej, 
czerwony- stój, zielony- idź 

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

1,Zapoznanie dzieci z wspólny taniec do piosenki ”Kle-kle boćku” 

2,Taniec i próba śpiewani piosenki ”Była sobie żabka mała” 



3,Naśladowanie dźwięków wiosennej aury, wiatr wieje, świeci słoneczko, pada deszczyk, burza. 

4,Zabawa muzyczna w kole na dywanie do piosenki pt: „Mam biedronkę” 

ZAJĘCIA MANIPULACYJNE- KONSTRUKCYJNE 

1, Budowanie i konstruowanie za pomocą drewnianych klocków placu zabaw, co znajduje się na 
placu zabaw? 

2,Budowanie najwyższych budowli za pomocą klocków typu”gofry”-utrwalenie zwrotów duży i mały, 
niski i wysoki. 

3, Układanie drewnianych układanek, dostosowanej do wieku dziecka  

4,Zabawa z chustą animacyjną- naprężanie, falowanie,, utrzymanie plastikowej piłki na chuście 

 

ZAJĘCIA TEMATYCZNE 

1, Przypomnienie nawyków higienicznych , mycie rączek , śpiewanie do piosenki pt:” Umyć ręce” 

2,Kącik tematyczny: dentysta- kto to jest i czym się zajmuje 

3,Przypomnienie wiadomości na temat zawodów:nauczycielka i pani ekspedientka, gdzie pracują, 
np.,szkoła, sklep, co robią np. uczy, sprzedaje 

4,Kącik tematyczny-kuchnia, co to jest za miejsce, co się robi w kuchni, jak nazywają się przedmioty 
znajdujące w kuchni np, stół, kuchenka gazowa, czajnik. 

 

„KLE KLE BOĆKU” 

Kle-kle boćku, kle-kle  

Witaj nam bocianie  

łąka Ci szykuje  

łąka Ci szykuje  

żabki na śniadanie  

 

Kle-kle boćku , kle-kle  



usiądź na stodole,  

chłopcy Ci szykują 

chłopcy Ci szykują  

gniazdo w starym kole  
 


