
Plan pracy na marzec 2019 r. w grupie Kotów (3,4-latki) 

 

Zwrócenie uwagi na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

dzieci (w szczególności dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną), w grupie 

integracyjnej zróżnicowanej wiekowo w szczególności poprzez dostosowanie wszystkich 

treści, metod i form działań. 

 

Temat Cele i proponowane formy realizacji  

Żegnamy zimę, witamy wiosnę 
 
-kształtowanie umiejętności 
społecznych 
 
-rozwijanie umiejętności językowych 
 
-budowanie wiedzy o świecie 
przyrodniczym 
 
-poznanie zwyczajów ludowych 
związanych z pożegnaniem zimy i 
powitaniem wiosny 
 
-wychowanie przez sztukę: 
poznawanie różnorodnych form 
plastycznych 

- obserwacja zmian przyrodniczych zachodzących w naszym 
ogrodzie (zieleniejąca trawa, pączki na krzakach…) 
- określanie pogody (deszcz, roztopy, odwilż, przedwiośnie, 
wiatr…) 
- rozpoznawanie i nazywanie rozkwitających kwiatów 
(przebiśniegi, krokusy…) 
- bajka inscenizowana - budzenie zwierząt z zimowego snu  
- zabawy ruchowe z piosenkami ,,Uciekaj zimo”, ,,Bałwanki 
drogą szły” 
- bajka inscenizowana ,,Zima i bałwanek” 
- rozmowy na temat zwyczajów ludowych 
- wykonanie kukły Marzanny – słomianej panny 
- topienie Marzanny – pożegnanie Zimy 
- szukamy wiosny – spacer wokół przedszkola 
- Gaik-Maik – powitanie Wiosny 
- wiersz do nauki na pamięć ,,Wiosna” 
 
Rozwijanie mowy i myślenia: 
- wzbogacanie słownictwa 
- wypowiadanie się na określony temat odpowiadanie na 
pytanie 
- rozwiązywanie zagadek z wykorzystaniem obrazków 
- zabawy ortofoniczne 
- opowiadanie obrazków 
- układanie prostych historyjek obrazkowych 



Zabawy z matematyką 
 
-wspomaganie rozwoju 
intelektualnego dzieci wraz z edukacją 
matematyczną 

3-latki 
1.Przyswajanie określeń czasu: długo-krótko i wielkości: 
duży-mały, gruby-cienki 
2.Utrwalanie kierunków: w przód-w tył 
3.Kształtowanie umiejętności liczenia 
4.Wprowadzenie liczebnika 2: 
4-latki 
1.Poznanie liczebnika głównego 4 
2.Przeliczanie liczebnikami głównymi w zakresie 1-4 
3.Stopniowe poznawanie liczebników porządkowych 
4.Poznanie figury przestrzennej – sześcian  

Nasza drużyna 
 
-nabywanie umiejętności społecznych 

Ćwiczymy używania zwrotów grzecznościowych  
w codziennych sytuacjach: 
- przepraszam za … 
- przepraszam, czy mogę… 

Świat wokół nas 
-przygotowanie do posługiwania się 
językiem angielskim 

- zabawy prowadzone w języku angielskim: powitanie, 
rymowanki, zabawy ruchowe z piosenką 
- proste zwroty i czynności dnia codziennego wspierane 
mimiką, rekwizytami, obrazkami 

Świat pisma 
-doskonalenie orientacji przestrzennej 
 
-doskonalenie sprawności 

manualnych, motoryki małej 

 
-kształtowanie gotowości do nauki 
czytania i pisania 
 
 

- słowne określenie miejsca, w którym się znajduję 
- zabawy ruchowo-gimnastyczne 
- rozumienie wykonywanie poleceń N 
- działania konstrukcyjno-plastyczne (lepienie, malowanie, 
wydzieranie, orgiami, budowanie…) 
- zabawy paluszkowe  
- zabawy z wizytówkami 
- ćwiczenia rozwijające pamięć wzrokową 
- ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 
- rozwój procesów poznawczych 

Wiem, co jem - nazywanie produktów 
- określanie smaku, wielkości, koloru, kształtu 

 

Język angielski 

 powitanie na melodię powitania “Wszyscy są. Witam was” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA:  

Here we are. Welcome all. This is time. Here we go. 

There is you. There is me. One two three. 

 “Good habits” piosenka i ćwiczenia:  

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo 

 Pepa “The tooth fairy”: 

https://www.youtube.com/watch?v=lJnADJxyr54 

 Fruits and colours: 

https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M  
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