
Plan pracy na marzec 2020 r. w grupie Kotów (4,5-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 działalności 
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 

-bajka muzyczna ,,Pożegnanie zimy” wg Misia i Margolci 
-piosenka ,,Uciekaj zimo” 
-obserwacja zmian przyrodniczych zachodzących w 
naszym ogrodzie, spacer po okolicy - rozpoznawanie i 
nazywanie rozkwitających kwiatów, drzew i krzewów 
-codzienne określanie pogody (deszcz, roztopy, odwilż, 
przedwiośnie, wiatr, dzień pochmurny, słoneczny…) 
-zabawy ruchowe przy znanych dzieciom utworach: 
,,Wieje wiatr”, ,,Idziemy na spacerek”, ,,Błyskawica i 
tęcza”… 
-opowieść ,,Zwierzęta budzą się ze snu zimowego”- 
zabawa z elementami biegu, podskoków i marszu 
-rozmowy na temat zwyczajów ludowych (topienie 
Marzanny – pożegnanie zimy, gaik-maik – przywitanie 
wiosny) 
-zabawa pantomimiczna ,,Szukamy wiosny” z reakcją na 
sygnały słuchowe, gesty  
-zabawy ruchowe z ćwiczeniami oddechowymi i 
ortofonicznymi (piosenka ,,Zła pogoda”, wiersz ,,Wiatr i 
chmurki”- Dorota Gellner, piosenka ,,Kle, kle boćku” – 
Barbara Lewandowska, naśladowanie głosów ptaków i 
zwierząt) 
-wykonanie różnorodnych prac plastycznych z 



uwzględnieniem umiejętności dzieci, np.  kukły 
Marzanny, latawce, samolociki (zabawy w ogrodzie), 
parasol pana Marca, malowanie forsycji, tęczy, kwiaty z 
orgiami… 
-wiersz Cz. Janczarskiego ,,Marzec” 
-piosenka ,,Kasza marcowa” 
-bajka inscenizowana - budzenie zwierząt z zimowego 
snu  
-wiersz do nauki na pamięć ,,Wiosna” 
-lekcja ciszy ,,Kropelka wody” (próby określania swoich 
uczuć), umieszczenie w wazonie gałązek forsycji 
-założenie zielonego ogródka np. sadzenie cebuli, fasoli, 
pietruszki, kwiatów (oglądanie i porównywanie nasion,  
codzienna pielęgnacja, etykietowanie i globalne 
odczytywanie napisów) 
Rozwijanie mowy i myślenia: 
-wzbogacanie słownictwa 
-wypowiadanie się na określony temat, odpowiadanie 
na pytanie 
-rozwiązywanie zagadek słownych i z wykorzystaniem 
obrazków 
-udział w prostych zabawach dydaktycznych 
-zabawy ortofoniczne 
-opowiadanie obrazków 
-układanie prostych historyjek obrazkowych 

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

1.Rytmiczna organizacja czasu: 
-nazywanie aktualnej pory roku (zima-przedwiośnie-
wiosna) 
-nazywanie aktualnego miesiąca (marzec) 
2.Posługiwanie się liczebnikami głównymi i 
porządkowymi w zakresie 1-5 
3.Liczenie elementów zbioru: 
-wprowadzenie liczebnika głównego 6 
4.Odtwarzanie zbiorów za pomocą liczmanów lub 
znaków graficznych 
5.Porównywanie tempa wykonywanej czynności: 
prędko-prędzej-najprędzej; wolno-wolniej-najwolniej 

JA TY MY 
 

-rozwijanie umiejętności społecznych 
 

1.Rozpoznawanie i nazywanie uczuć ( negatywnych, 
pozytywnych) 
-wiersz ,,Stefan Burczymucha” – Maria Konopnicka (lęk) 
-wiersz ,,Urodzinki” Danuta Wawiłow (radość) 
-opowiadanie obrazka ,,Kłótnia”  (gniew) 
-wiersz ,,Zające” Bronisława Ostrowska  (strach) 
-ćwiczenia ortofoniczne do wierszy, np. ryk dzikich 
zwierząt (rozładowanie emocji) 
-składanie obrazka z elementów (tygrys, zając…) 
-praca plastyczna ,,Maski – twarze” (np. z torebek) – 
nazywanie wyrazu twarzy, emocji 
-rozmowy kierowane do opowiadania sytuacji (strach, 
lęk, gniew, radość) 
-praca plastyczna ,,Duch” 



-zabawa ruchowa do utworu ,,Pizzicato” – L. Deblies wg 
Batii Strauss 

Świat pisma 
-kształtowanie gotowości do nauki 
czytania i pisania 

1. Zabawy z wizytówkami 
2. Nazywanie świata 
3. Zabawy słuchowe 
4. Ćwiczenia rozwijające pamięć wzrokową 
5. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 
6. Rozwój procesów poznawczych 
7. Zabawy z literami: Ł, Z, F, J 

Świat wokół nas 
-budzenie zainteresowania życiem ludzi 
w innych krajach 
-przygotowanie do posługiwania się 
językiem angielskim 

-zabawy prowadzone w języku angielskim: 
 powitania, rymowanki, zabawy ruchowe z piosenką 
 
-proste zwroty i czynności dnia codziennego 
wspierane językiem angielskim   

Wiem co jem 
 
-zdobywanie doświadczeń kulinarnych 

-wielozmysłowe poznanie produktów 
-nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami 
-zwrócenie uwagę na estetykę spożywania produktów i 
kulturalnego siedzenia przy stole 
-założenie zielonego ogródka 

 

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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