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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 Dzień Kobiet 

To wyjątkowy dzień w którym świętują wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. Święto 

kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym żłobku, to doskonały sposób do kształtowania u dzieci 

nawyku obdarowywania upominkami swoich najbliższych. Dzieci w tym dniu uczestniczyć będą w 

wesołych zabawach tanecznych oraz wykleją wspólnymi siłami piękny kolorowy kwiatek z okazji Dnia 

Kobiet. 

 Dzień Wody 

Jesteśmy zaproszeni na zajęcia w grupie Wiewiórki. 

 Zapoznanie z mieszkańcami łąki “ żabka” - wygląd żabki, gdzie mieszka, czym się żywi, jaki 

odgłos wydaje żabka? Rozwijanie mowy, myślenia i pamięci. 

   Zapoznanie dzieci z kwiatami wiosennymi [ tulipany, krokusy , żonkile ] z czynnościami 

porządkowymi w ogrodzie i narzędziami ogrodniczymi np. Łopatka, grabki, konewka. 

 Czytanie prostych wierszyków związanych z wiosną np. “ Wiosna”. 

 Wprowadzenie do słownika dzieci pojęć przeciwstawnych np. Duży- mały, druby- chudy, 

wysoki- niski [ mogą to przedstawiać ilustracje] 

 Poznawanie i rozróżnianie warzyw- integrowanie się grupy podczas wspólnej zabawy np. 

gotujemy zupę z warzyw. 

ZAJĘCIA RUCHOWE 

 Ćwiczenia przeciw płaskostopiu [chód we wspięciu na palcach, piętach, na bocznych 

krawędziach stopy, podkurczanie i prostowanie palców stóp] 

 Zabawy z elementami rzutu, chwytu, celowanie i toczenie, celuj do kosza, rzuć wysoko, łap 

piłkę, podaj dołem, górą. 

 Ćwiczenia z woreczkiem gimnastycznym mające na celu utrzymanie równowagi i 

prawidłowej postawy ciała. 

 Zabawy i ćwiczenia ruchowe [ berek, skłony tułowia, wymachy, podskoki] 

 Zabawy na czworakach: przechodzenie pod szarfą, idą kotki na spacer, przejście przez tunel. 

 Zabawa ruchowa do piosenki” Kle kle boćku” dzieci chodzą po sali i wysoko unoszą kolana. 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

 Tworzenie muzyki przy pomocy instrumentów: trójkąt, grzechotka, tamburyno, kołatka. 

 Próba wydobycia muzyki z przedmiotów codziennego użytku: kubeczki, sztućce, patyczki, 

klocki- rozwijanie wrażliwości słuchowej. 

 Zabawy uwzględniające naukę elementów tańca, poruszania się w rytm melodii na palcach, 

łączenie w pary, w koło- szybka orientacja na zmianę melodii. 

 Próby nauki piosenki “ Kle kle boćku”. 

 “ Gram sam” - głośno- cicho. Opiekunka mówi dzieciom jak mają grać. 



 Śpiewanie piosenek [ razem z opiekunką] wcześniej poznanych np.”Panie Janie” “ Kolorową 

piłkę mam”. 

ZAJĘCIA MANIPULACYJNO- KONSTRUKCYJNE 

 Układanie puzzli tekturowych[ dzieci starsze] i drewnianych. Rozwijanie wyobraźni i myślenia 

oraz koordynacji ruchowej podczas doboru odpowiednich części. 

 Nawlekanie koralików na sznurek- kształtowanie sprawności manualnej. 

 Lepienie z plasteliny[ gniecenie, wydzieranie, robienie placka, wałka, kulki, kluseczek]. 

 Konstruowanie dowolnych budowli z klocków typu np. Wafle, lego- rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej i koncentracji. 

 Praca plastyczna “ Wiosenne kwiatki”- żółte narcyzy, niebieskie krokusy, czerwone tulipany – 

kolorowanie kredkami lub malowanie farbami. 

ZAJĘCIA TEMATYCZNE 

 Wpajanie nawyków grzecznościowych, higienicznych i porządkowych m.in. rytuał powitania i 

pożegnania, porządkowanie zabawek, mycie rąk. 

 Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby opiekunek. 

 Zabawy naśladowczo- tematyczne. Kształtowanie umiejętności naśladowania czynności z 

życia codziennego poprzez zabawę w kącikach tematycznych. Wchodzenie w role społeczne, 

próby współdziałania z rówieśnikami np. Kącik lalek, mechanik. 

 Zabawy w kącikach zainteresowań- kącik kuchenny. Rozwijamy motorykę małą: przekładanie 

z garnka do miseczki, wrzucanie warzyw do garnka, mieszanie, próba nabierania warzyw 

łyżką cedzakową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Piosenka  

 

Kle, kle boćku, kle, kle. 

Witaj nam bocianie. 

Łąka ci szykuje, 

łąka ci szykuje 

żabki na śniadanie. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 

Usiądź na stodole. 

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili 

gniazdo w starym kole. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 

Witamy cię radzi. 

Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz 

wiosnę nam prowadzisz. (bis) 

 

 



 

 

 


