
PLAN PRACY NA MARZEC 2021 

GRUPA WIEWIÓRKI 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE  

 Dzień dziewczynek 08.03 w tym dniu chłopcy będą obdarowywać 
dziewczynki kwiatami. Co to jest dzień kobiet?  Kto w mojej rodzinie jest 
kobietą ; mama, babcia, ciocia, koleżanka itd,. 

 Pierwszy dzień wiosny19.03 -zapoznanie dzieci z nową porą roku , 
pogadanka o wiośnie-pierwsze oznaki wiosny , pierwsze 
kwiaty-przebiśniegi,krokusy, żonkile itd., pąki na drzewach,  wiosenne 
zwierzątka-biedronka, pszczólka, bociany,dni są coraz dłuższe i cieplejsze. 
Układanie puzli- bocian i żaba. 

 Dzień Dinozaura - kiedy żyły, jak wyglądały . Zabawy mini dinozaurami . 
Eksperyment -wybuchający wulkan . Rozbijanie jaj dinozaura . 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE 

 Poznajemy nowe piosenki o tematyce wiosennej- ,,Przyszła już wiosenka, 
wiosenka'' ,,Kle,kle boćku, kle, kle'' ,,Marzanno, marzanno ty zimowa 
Panno'' ,,Była sobie żabka mała'' ,, Poszła żabka po wodę'' Zabawy ruchowo- 
taneczne do nowych piosenek ilustrowanych ruchem. 

 Zbieranie na czas kolorowych kwiatów do koszyczka- dzieci uczą się zdrowej 
rywalizacji kto zbierze więcej . Zabawa doskonalająca zmysł rownowagi i 
zdolność poruszania się między przeszkodami. 

 Zabawy ruchowe rozwijające motorykę dużą - jazda na jeżdzikach po 
wyznaczonym torze, przejśćia miedzy kołami hul-hop -pod spodem, przez 
środek , przeskakiwanie z jednego do drugiego. 

 Zabawy woreczkami sensorycznymi , podrzucanie i łapanie, rzut do celu, 



chodzenie z woreczkami na głowie , chytanie woreczków paluszkami u 
stopy. 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE ROZWIJAJĄCE MOTORYKĘ MAŁĄ 

 Łąka- plakat wspólny, dzieci naklejają gotowe elementy plakatu tkj, trawa, 
bociek, żabka, pszczółka, mrówka,biedronka  itd., na duży bristol. 

 Wydzieranka- pierwsze wiosenne kwiaty , krokusy , tulipany, żonkile, 
przebiśniegi. 

 Biedronki w trawie- dzieci przyklejają dzbła trawki a na nią gotowe szablony 
biedronek. 

 Bazie - dzieci przyklejają do gałązek bazie wycięte z płatków kosmetycznych 
. 

 Pani Wiosna - dzieci z pomocą opiekunki stroją suknie pani Wiosny 
kwiatami. 

ZABAWY MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE 

 Wyrabianie zręczności dłoni, poprzez konstruowanie budowli z różnego 
rodzaji klocków - wafle, gwiazdki, drewniane . Rozwijanie wyobrażni i 
skupienia uwagi na danej budowli, dzieci uczą sie projektowania i 
planowania  swojej konstrukcji. 

 Nawlekanie  sznueczków przez otwory cyferek i literek . 

 Przewlekanie pszczółki przez kolorowe kwiatuszki naklejone na planszy.  

 Dopasowywanie kolorowych pomponów do kolorowych pojemniczków. 
Nauka kolorów. 

 Wkładanie kolorowych patyczków do otworów - skupienie uwagi na danej 
czynności i rozwijanie spostrzegawczości. 

 



Kle- kle boćku , kle-kle 

witaj nam bocianie. 

Wiosna ci szykuje, wiosna ci szykuje 

Żabki na śniadanie. 

Kle-kle boćku, kle-kle 

witamy cie radzi . 

Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz  

wiosnę nam sprowadzasz' 

Kle-kle boćku, kle-kle 

witaj na stodole.  

Chłpocy ci zrobili, chłopcy ci zrobili  

gniazdo w starym kole. 

 

 

 

 

 

 

 


