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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Świat oczami 

artysty 
•  Kompozytor tworzy muzykę – aktywne słuchanie 

muzyki. Poznawanie wybranych gatunków muzyki. 

Wypowiedzi dzieci na temat tempa i nastroju 

wysłuchanych utworów muzycznych. Wyrażanie 

muzyki ruchem, tańcem z rekwizytami. Piosenki i pieśni 

– aktywne słuchanie wybranych pieśni. Zwrócenie 

uwagi dzieci na różnice między pieśnią a piosenką. 

Określanie barwy głosu wysokiego (sopran) i niskiego 

(bas). Utrwalenie liczebników w aspekcie 

porządkowym. 

• „Rzeźby” – zabawa dydaktyczna. Poznawanie 

materiałów, z których tworzone są rzeźby. Oglądanie 

form przestrzennych z różnej perspektywy. Wykonanie 

rzeźby z wybranego materiału plastycznego. Oglądanie 

rzeźb –  wycieczka w celu obserwacji rzeźby. 

Wypowiedzi dzieci na temat oglądanych rzeźb. 

Zwrócenie uwagi na wartość artystyczną prac 

wykonanych przez rzeźbiarzy. 

• „Malarz maluje obrazy” – obserwacja. Opisywanie 

oglądanych reprodukcji dzieł wybranych malarzy. 

Wprowadzenie pojęć „portret”, „autoportret”. Słuchanie 

fragmentów tekstów W. Chotomskiej „Panna 

Kreseczka”. Zabawa integracyjna – „Portret 

pamięciowy”. Rysowanie obrazka według instrukcji, 

stanowiącego całość ilustracji. „Portret” – 

wprowadzenie litery „P, p”. Ćwiczenia utrwalające 

zapamiętanie liter. Doskonalenie techniki czytania. 

• Ogródki – wycieczka. Rozmowa na temat opowiadania 

„Ogród babci i dziadka” z cyklu „Ada opowiada”. 

Zapoznanie z wybranymi projektami „architektury 

ogrodowej”. Obserwowanie ogródków w czasie 

wycieczki. Poszukiwanie zwiastunów wiosny. 

„Projektujemy ogrody” – zabawa dydaktyczna. Zajęcia 

• Potrafi określić nastrój i 

emocje towarzyszące 

wysłuchanemu utworowi 

muzycznemu, 

• rozpoznaje dźwięki 

instrumentów muzycznych, 

• przedstawia muzykę 

ruchem, 

• wie, czym zajmuje się 

kompozytor, 

• czyta pojedyncze wyrazy, 

• wypowiada się na temat 

oglądanych rzeźb, 

• odróżnia obraz od rzeźby, 

• projektuje i wykonuje 

rzeźby z różnych 

materiałów, 

• wypowiada się na temat 

oglądanych dzieł sztuki, 

• rozumie różnicę między 

portretem a auto- portretem 

i potrafi ją wyjaśnić, 

• rozumie znaczenie słów: 

„malarz”, „artysta”, 

„sztaluga”, „płótno”, 

„paleta”, 

• rozpoznaje graficzny obraz 

liter: „p”, „P” i identyfikuje 

go z głoską „p”, 

• bierze udział w zajęciach 

praktycznych- wysiewanie 

kwiatów, 

• Zabawa ruchowa 

„Dyrygent”, 

• Zabawa ruchowa z 

zastosowaniem technik 

dramowych –„Rzeźby”, 

• Zabawa ruchowa „Zrób 

co mówię”, 

• Zabawa ruchowa do 

piosenki „Jestem sobie 

ogrodniczka”, 

• Zabawy ruchowe: 

„Prosty jak wieża”. 



PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ 

MIESIĄC MARZEC 2022 GRUPA V „BIEDRONKI” 

 
praktyczne – wysiewanie nasion kwiatów na grządki/ do 

skrzynek. „Bajkowy ogród” – praca konstrukcyjna – 

wykonanie makiety ogrodu. Posługiwanie się pojęciami 

określającymi szerokość. 

• „Architekci” – gra edukacyjna. Wykonanie pracy 

plastycznej techniką collage – „Budowle”. Zapoznanie  

z ilustracjami nietypowych budynków w Polsce i na 

świecie. Rozmowa na temat wyglądu budynków na 

przestrzeni wieków – „Domy dawniej i dziś”. Zwrócenie 

uwagi na funkcje jakie pełnią różne budynki. Gra 

edukacyjna  – „Architekci”. „Budujemy wieże i 

wieżowce”– zabawa konstrukcyjna. Konstruowanie 

wież z klocków. Budowanie wieży zgodnie z planem. 

Rozmowa na temat  wiersza A. Fredry „Paweł i Gaweł”- 

zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się lokatora 

bloku/ domu wielorodzinnego.  

• dostrzega i nazywa 

zwiastuny wiosny, 

• projektuje własny ogród, 

• wypowiada się na temat 

różnic w architekturze 

domów, 

• przestrzega zasad gry, 

• układa wieżę według planu, 

• rozumie konieczność 

przestrzegania zasad 

obowiązujących 

mieszkańców wspólnoty 

mieszkaniowej, 

• posługuje się określeniami 

wysokości: „wysoki – 

wyższy – najwyższy”, „za 

wysoki”, „za niski”, „niski 

– niższy – najniższy”. 

Na małej i dużej  

scenie oglądamy 

przedstawienie 

•  „Przedstawienie, kto wystąpi na scenie?” .Prezentacja 

lalek/ilustracji lalek  teatralnych. Przybliżenie różnych form 

teatralnych. Naśladowanie zachowania się/sposobu 

poruszania bohaterów wybranych bajek/baśni/opowiadań. 

Omówienie ilustracji. „Nasz teatr kukiełkowy” – gra 

inscenizowana wg  M. Kownackiej „Wiosna”. Naśladowanie 

głosów ptaków – zabawa ortofoniczna. Wykonanie pacynki 

lub kukiełki – praca plastyczno-techniczna. 

• Występ taneczny. Prezentacja różnych tańców i wybranych 

strojów tanecznych. Nauka wybranego tańca ludowego  – 

nauka kroków i układu wybranego tańca regionalnego.  

• Rozmowa na temat cyrku, występujących tam ludzi i 

zwierząt. Rysowanie obrazka według instrukcji, 

stanowiącego całość ilustracji. „Cyrk” – wprowadzenie 

litery „C, c”. Ćwiczenia utrwalające zapamiętanie obrazu 

graficznego liter. Doskonalenie techniki czytania. 

• Swobodnie wypowiada się 

na tematy związane z 

teatrem, 

• przestrzega zasad 

kulturalnego zachowania się 

w miejscach publicznych, 

• bierze udział w zabawie, 

zgodnie bawi się w grupie, 

• samodzielnie wykonuje 

lalkę teatralną, 

• ogląda wybrane fragmenty 

występów scenicznych 

tancerzy, 

• opisuje prezentowane stroje 

tancerzy, 

• słucha wybranych melodii 

• Zabawy ruchowe: 

„Maszerujemy”, 

• Zabawa integracyjna 

„Zamiana miejsc”, 

•  „Przedstawienie 

cyrkowe” – zabawa 

ruchowa, 

• Zabawa ruchowa – 

„Zwinne małe 

czarownice”, 

• Zabawa ruchowa – 

„Podnosimy się i 

opadamy z gamą”. 
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• Przedstawienie z pacynkami – inscenizacja tekstu 

opowiadania o kocie Mruku– „W zaczarowanej krainie”. 

Rozmowa na temat wiersza J. Brzechwy „Smok”. 

Doskonalenie techniki czytania. Teatr  cieni – praca 

plastyczna. Odrysowywanie konturów wybranych sylwet. 

Przygotowanie sylwet do dowolnej inscenizacji– w teatrze 

cieni. 

• Słuchamy muzyki – aktywne słuchanie utworów muzyki 

poważnej.  Rozmowa na temat utworów muzycznych 

prezentowanych w  filharmonii i operze. Słuchanie muzyki 

poważnej wykonywanej przez muzyków (instrumentalistów) 

i śpiewaków operowych. Rozmowa na temat wiersza J. 

Kiersta „Koncert” . Zapoznanie z ilustracjami wybranych 

instrumentów muzycznych. Rozmowa na temat roli 

dyrygenta w orkiestrze. Przeliczanie w aspekcie 

porządkowym. Koncert – wiersz J. Tuwima „O Panu 

Tralalińskim”, zabawa twórcza na podstawie wiersza. 

Ćwiczenia w przeliczaniu. Porównywanie liczebników 

tańców ludowych, 

• wykonuje wybrany taniec 

ludowy, 

• wypowiada się na temat 

cyrku, opowiada o swoich 

wrażeniach, 

• rozpoznaje literę „c”, „C”, 

• bierze udział w 

przedstawieniu teatru cieni, 

• słucha utworów muzyki 

poważnej, 

• wie, że w filharmonii i 

operze występują muzycy, 

• rozumie rolę dyrygenta w 

orkiestrze. 

Spotkamy się z 

Marzanną nad 

rzeką, niech już 

płynie daleko 

•  Gdy Zima odchodzi, Wiosna nadchodzi – opowiadanie. 

Rozmowa na temat wiersza J. Kulmowej „Dzięcioł 

budzi wiosnę”. Poznawanie obrzędów ludowych 

związanych z wiosną na podstawie opowiadania M. 

Kownackiej „Marzanka”. Wykonanie w grupach pracy 

plastycznej „Marzanna”. Organizowanie obchodów 

pożegnania zimy. „Przyroda budzi się ze snu” – nauka 

piosenki „Zbudź się rzeczko”. „Łowimy łososie” – 

zabawa zręcznościowa, utrwalająca umiejętność liczenia 

i porównywania liczb. 

• W poszukiwaniu wiosny – rozmowa na temat 

wysłuchanego opowiadania o zmianach zachodzących 

wiosną w przyrodzie. Wycieczka do parku i do 

ogródków działkowych. Rozmowa na temat  wiersza I. 

Suchorzewskiej „W marcu”. Rozpoznawanie głosów 

ptaków. Rysowanie obrazka według instrukcji, 

stanowiącego całość ilustracji. Łapiemy za łopaty – 

• Dostrzega i opisuje zmiany 

zachodzące w przyrodzie 

wczesną wiosną, 

• śpiewa razem z grupą 

piosenkę o tematyce 

wiosennej, 

• z uwagą słucha tekstu, 

• potrafi opowiedzieć, o czym 

był wysłuchany tekst, 

• nazywa prace wykonywane 

wiosną w ogrodzie oraz 

narzędzia potrzebne do 

nich, 

• rozpoznaje i nazywa literę 

drukowaną i pisaną „ł”, 

„Ł”, 

• Zabawa ruchowa – 

„Wiosenne kwiaty”, 

• Inscenizowanie ruchem 

rymowanki– „Prace w 

ogródku”, 

• Zabawa ruchowa 

„Słońce świeci, deszcz 

pada”, 

• Zabawa ruchowa 

„Uwaga na kałuże i 

błoto”, 

• Zabawa twórcza 

„Marcowa potrawa”. 
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monografia litery „Ł ,ł” – ćwiczenia utrwalające 

zapamiętanie liter. Doskonalenie techniki czytania. 

Rozmowa na temat wysłuchanego fragmentu wiersza H. 

Bechlerowej. Ćwiczenie słuchu fonemowego – z 

wykorzystaniem  wiersza H. Bechlerowej „Bałwanki”. 

• Poznajemy wiosnę  – zabawa edukacyjna z 

wykorzystaniem metody stymulacji polisensorycznej – 

wielozmysłowe poznawanie wiosny jako pory roku. 

Relaksacja przy muzyce o tematyce wiosennej. Nadeszła 

Wiosna – prezentacja nadchodzącej wiosny – praca 

metodami aktywizującymi.  Układanie dialogu o 

wiośnie z wykorzystaniem kukiełek. „Malowanie 

życzliwego listu” –  zabawa integracyjna. Ćwiczenia w 

dodawaniu i odejmowaniu. 

• . „Powracają ptaki, zwierzęta budzą się ze snu” – 

określanie zwiastunów wiosny, poznawanie przez dzieci 

wyglądu i nazw wiosennych kwiatów w otoczeniu i na 

zdjęciach. Rozmowa na temat  wiersza M. 

Strzałkowskiej „Moi drodzy!”. Nauka piosenki 

„Wiosna” – tworzenie akompaniamentu do piosenki. 

„Zazielenił się świat” – układanie  zbiorów z 

wiosennych kwiatów. Rozmowa na temat wiersza o 

tematyce wiosennej „Wiosna” M. Strzałkowskiej. 

Układanie kolekcji. 

• „Przysłowia o marcu” – rozmowa na temat przysłów i 

porzekadeł ludowych związanych z wiosną. Słuchanie 

fragmentu  wiersza J. Kulmowej „W marcu jak w 

garncu”. Zabawa inhibicyjno-incytacyjna „Marcowa 

pogoda”. Posługiwanie się symbolami zjawisk 

atmosferycznych, wyjaśnienie znaczenia dla ludzi 

prognozy pogody. „Powiedzenia” – rozmowa na temat 

wiersza D. Strzemińskiej-Więckowiak „Zaczarowany 

ogród”. Wyjaśnienie powiedzeń niezrozumiałych dla 

dzieci z wiersza. Doskonalenie techniki czytania. 

Ćwiczenie spostrzegania. 

• określa cechy 

charakterystyczne dla 

wiosny jako pory roku, 

• wyszukuje w albumach 

ilustracje wiosennych 

kwiatów, 

• rozpoznaje i nazywa 

wybrane wiosenne kwiaty 

w otoczeniu, 

• dokonuje obserwacji i 

wskazuje zwiastuny wiosny 

w otoczeniu, 

• układa proste zdania z 

podanych wyrazów, 

• nazywa rośliny oraz ich 

części, 

• wie, że nie można niszczyć 

przyrody, 

• wypowiada się na temat 

znaczenia pozna- nych 

przysłów i powiedzeń, 

• czyta ze zrozumieniem w 

zakresie poznanych liter, 

• potrafi opowiedzieć o 

pogodzie za oknem, 

• nazywa wybrane symbole 

graficzne zjawisk 

pogodowych i posługuje się 

nimi, 

• wskazuje przyczyny i skutki 

omawianych zdarzeń, 

• słucha wybranych utworów 

i wypowiada się na ich 

temat. 
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Już przybyła 

wiosna miła 
• „Dookoła wiosna” – wycieczka do parku. Obserwacja 

wiosennej przyrody. Rozmowa na temat wysłuchanego 

opowiadania z cyklu „Ada opowiada”. „Wiosenny 

rysunek” – układanie sylwet do tekstu. Wykonanie 

pracy plastycznej „Wiosenny rysunek”. Kształcenie 

umiejętności dobierania symboli do rysunków. „Wiosna 

wszystko zazieleni” – nauka piosenki „Maszeruje 

wiosna”. Zabawa edukacyjna „Wiosenne powiedzonka” 

– kończenie zdania. Zapoznanie dzieci z wybranymi 

powiedzeniami, aforyzmami związanymi z wiosną i 

pogodą.  

• „Czy w czasie deszczu dzieci się nudzą?” – zabawa 

konstrukcyjna. Rozmowa na temat wiersza E. Szelburg-

Zarembiny „Zamiast słuchać bajek”. Zabawa 

konstrukcyjna – budowanie zamku dla księżniczki. 

Rysowanie obrazka według instrukcji, stanowiącego 

całość ilustracji. „Zbudujemy zamek” – wprowadzenie 

litery „Z”, „z”. Ćwiczenia utrwalające zapamiętanie 

liter. Doskonalenie techniki czytania.  

• „Kaprysy wiosny” – rozmowa na temat wysłuchanej  

baśni H. Januszewskiej „Wiosenny koszyczek”. Praca 

plastyczna – wykonanie ilustracji do baśni. „Pogodowe 

psoty” – rozmowa na temat wiersza D. Strzemińskiej-

Więckowiak . Zabawa na terenie ogrodu przedszkolnego 

– „Opowieść ruchowa”. 

• „Zakładamy hodowlę” – zajęcia praktyczne. Zabawa 

taneczna przy akompaniamencie instrumentów 

perkusyjnych – „Taniec kwiatów”. Rozmowa na temat 

opowiadania z cyklu „Ada opowiada”. Zapoznanie z 

cyklem wzrostu roślin cebulowych. Zakładanie 

wiosennej hodowli w kąciku przyrody. „Wszystko się 

zazieleni – zabawa badawcza w uzyskanie odcieni 

koloru zielonego, Szeregowanie barw. Zabawa 

• Obserwuje i dostrzega w 

terenie oznaki wiosny, 

• uważnie słucha 

prezentowanych tekstów, 

• opowiada o swojej pracy 

plastycznej, wykorzystując 

symbole przygotowane 

przez nauczyciela, 

• wykonuje konstrukcje z 

klocków, 

• opowiada o swojej pracy 

przed grupą, 

• rozpoznaje literę „z”, 

• identyfikuje głoskę „z” jako 

spółgłoskę, 

• kreśli litery w powietrzu i 

po śladzie, 

• czyta ze zrozumieniem 

krótki tekst, 

• przelicza wskazane 

przedmioty, 

• wypowiada się na temat 

wysłuchanej baśni, 

• opowiada o pogodzie za 

oknem, 

• improwizuje taniec 

kwiatów, gra na 

instrumentach 

perkusyjnych, 

• bierze udział w zakładaniu 

hodowli roślin, 

• wie, jakich warunków 

• „Taniec Wiosny” – 

zabawa taneczna przy 

piosence, 

• Zabawa ruchowa 

„Budzimy słońce”, 

• Zabawa ruchowa 

„Słonko świeci – 

deszczyk pada”, 

• Zabawa ruchowa 

„Niedźwiadki”, 

• Zabawa ruchowa 

„Kwiaty rozkwitają”. 
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integracyjna „Gramy w zielone”. Utrwalenie nazw 

kwiatów.  Gra dydaktyczna „Mistrz czytania”. 

• Radosne ptaki na wiosnę – poszerzenie wiedzy o 

wyglądzie ptaków i ich zwyczajach. Segregowanie 

obrazków ptaków według podanego kryterium. 

Pogadanka na temat – „Ptaki budowniczowie”. 

Wskazywanie liczebników parzystych i nieparzystych – 

„Tyle gniazd, ile piskląt”. Kogo obudziła wiosna?. 

Rozmowa na temat wiersza W. Ścisłowskiego 

„Koncert”. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach 

budzących się ze snu zimowego. 

rośliny potrzebują do 

wzrostu, 

• różnicuje odcienie koloru 

zielonego,  

• rozpoznaje wiosenne kwiaty 

i posługuje się ich nazwami, 

• wymienia popularne nazwy 

ptaków, 

• segreguje ilustracje ptaków 

według gatunków, 

• wie, że ptaki budują różne 

gniazda, 

• wymienia ssaki, które budzą 

się ze snu zimowego. 

 


