
 

     Plan pracy na marzec 2020 w grupie 3-latków 

                                     Plan pracy został oparty na obowiązującej Podstawie programowej wychowania  

                                     przedszkolnego i na Programie wychowania przedszkolnego Trampolina. 
                                   

                                            Wszystkie treści i formy działań są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci objętych  

                                            pomocą psychologiczno-pedagogiczną . 

( kształtowanie umiejętności społecznych, czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, rozwój mowy i myślenia, 

kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, sprawności fizycznej, manualnej, dbałość o bezpieczeństwo, wychowanie przez sztukę, edukacja 

matematyczna i przyrodnicza, wychowanie moralne, rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, przygotowanie do 

nauki czytania i pisania, aktywność muzyczno-ruchowa )                                                                   

 

Tematy,  obszary rozwoju 

dziecka 

 

                                    Formy realizacji 

 

Ocena 

 

Adaptacja dzieci 

w grupie przedszkolnej 

kształtowanie nawyków 

kształtowanie umiejętności 

społecznych 

kształtowanie czynności 

samoobsługowych 

wspomaganie rozwoju mowy 

 i umiejętności komunikacyjnych 

 

 

 

 

 Zajączki w utworach 

literackich 

rozwój poznawczy, wspomaganie 

rozwoju mowy 

opanowanie umiejętności 

operowania technikami 

plastycznymi 

 

 

 

 Czekamy na wiosnę 

rozwijanie mowy i myślenia, 

nabywanie odwagi w wypowiadaniu 

 

 masaż w parach z Liskami – plecy 

 wprowadzenie zasad grupowych: mówimy cichym 

głosem, biegamy w ogrodzie i na sali gimnastycznej 

 powitanie w kręgu, swobodne wypowiedzi dzieci, 

ustalanie planu dnia i kolejność wydarzeń 

 właściwe zachowanie się przy stole  i kształtowanie 

nawyku poprawnego trzymania łyżki  

 wdrażanie do higieny rąk jako zapobieganie chorobom 

 wdrażanie do działań samoobsługowych, ubieranie się 

 i rozbieranie, poznawanie kolejności zakładania ubrań 

korzystanie z toalety, jedzenie, wycieranie nosa 

 nabywanie umiejętności wyrażania słownie własnych 

potrzeb 

 sprzątanie po zabawie, dzielenie się zabawkami 

przyniesionymi z domu 

 wdrażanie do przestrzegania zasady: kiedy rodzić 

przychodzi to dziecko wychodzi do domu 

 okazjonalne uczenie się zwrotów grzecznościowych 

 

 

 poznawanie wierszy i bajek o zajączkach, słuchanie 

utworów czytanych przez dorosłych 

 opowiadanie obrazka, nazywanie czynności, cech i 

właściwości, rozwijanie zasobu słownika, rozwiązywanie 

prostych zagadek 

 oglądanie książek, wypowiadanie się na temat ilustracji, 

szukanie rzeczy, postaci, ustalanie co było wcześniej, a co 

później 

 zabawa w teatr, naśladowanie wybranej postaci 

 wykonanie ilustracji do bajek  

 

 

 obserwowanie przyrody w ogrodzie, zauważanie zmian – 

drzewa, ptaki, pierwsze kwiatki, zjawiska atmosferyczne  

 



własnych myśli, odczytywanie 

treści obrazka i opowiadanie co się 

dzieje, obserwacje, odkrywanie 

przyrody, poszerzenie wiedzy  

o przyrodzie, doskonalenie 

sprawności manualnych 

 

Kształtowanie pojęć 

matematycznych 

analiza, synteza 

przyczyna i skutek 

 

 

Aktywność ruchowa 

doskonalenie sprawności ruchowej 

korygowanie wad postawy 

rozwijanie koordynacji ruchowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność muzyczna 

kształtowanie wrażliwości 

muzycznej 

rozbudzanie zainteresowań grą na 

instrumentach 

słuchanie i śpiewanie piosenek 

 

 

 eksperymenty z wodą, przelewanie, nabieranie, 

przenoszenie, co pływa, co tonie 

 poznawanie nazwy aktualnego miesiąca, piosenki o marcu 

 wypowiadanie się na temat obrazka, historyjek 

obrazkowych, odpowiadanie na pytania 

 działania plastyczne, malowanie, wycinanie, naklejanie 

 zabawy sensoryczne z materiałem niestrukturalnym 

 

 

 

 układanie obrazka z gotowych elementów (analiza, 

synteza), układanie historyjek obrazkowych, rozcinanie 

obrazka na części i składanie w sensowną całość 

 przyczyna i skutek, przewidywanie następstw 

 

 

 

 swobodne zabawy w sali i w ogrodzie 

 zabawy i ćwiczenia orientacyjno-porządkowe:  

reagowanie na sygnały, ustawienia w rozsypce, kole, 

rzędzie i w parach 

 zabawy i ćwiczenia z elementami równowagi: chodzenie 

po torze prostym i krętym, przekraczanie niskich 

przeszkód, przechodzenie po podwyższonej powierzchni 

oraz powierzchni pochyłej 

 zabawy i ćwiczenia na czworakach: chód na czworakach, 

naśladowanie chodu zwierząt, przechodzenie pod 

przeszkodami, przekraczanie płaskich przeszkód 

 zabawy i ćwiczenia bieżne: swobodne biegi w grupie, 

biegi na wprost i po kole, hamowanie biegu i 

zatrzymywanie się na sygnał 

 zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania i 

toczenia piłki: swobodne podrzuty i rzuty w kierunkach 

dowolnych, rzuty w przód oburącz i jednorącz, toczenie 

piłek w chodzie i w parach 

 zabawy i ćwiczenia z elementami wspinania się: 

wchodzenia na schodki, płotki i drabinki, poprawne 

chwytanie szczebla 

 zabawy i ćwiczenia z elementami skoku i podskoku: 

swobodne formy podskoków dowolnych, skoki obunóż w 

przód, z twardego podłoża na miękkie, zeskoki na 

miękkie podłoże z ławeczki 

 gry i zabawy ruchowe, zabawy naśladowcze 

 

 zabawy muzyczno-ruchowe 

 taniec w parach, taniec z rekwizytem 

 utrwalanie poznanych pojęć: wysoko-nisko, głośno-cicho, 

szybko-wolno, reagowanie ruchem na te  kontrasty 

 zagadki słuchowe-rozpoznawanie dźwięku kilku 

instrumentów: bębenek, tarka, dzwonki, kołatka 

 klaskanie miarowe, w wolnym i szybkim tempie 

 marsz w rytmie ćwierćnut, bieg w rytmie ósemek 

 śpiewanie piosenek: Powrót bocianów, Kasza marcowa 

 zabawa ludowa  Lata ptaszek 



 

Świat pisma 

 

 

 inicjacja – poznawanie liter własnego imienia 

 zabawy z imionami, rozpoznawanie własnej wizytówki  

 

Język angielski: 

 Powitanie „ Hello, hello. Can you clap your hands”: https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M / 

Powitanie na melodię: “Wszyscy są. Witam was”  

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

 

  5 senses: https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE Super Simple Songs, 

https://www.youtube.com/watch?v=jX9eZrCGUkk Pink Fong 

 

 My body -  flashcards: https://drive.google.com/file/d/0B02XbDg_ElTHdUtWVFJLbE9TLVU/edit, book: 

https://www.youtube.com/watch?v=9xxyZSdYEmM, little art.: https://www.somewhatsimple.com/build-

monster-free-printable/, zabawa „Head, shoulders, kness and toes”: 

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE Super Simple Songs, 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI Elf Kids 

 

 Let’s Dance: https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE The Kiboomers 

 Counting to 10: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA The Singing Walrus 

 

 Nursery rhymes: https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA Super Simple Songs 
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