
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

w grupie Jagódki  MARZEC  2023

Temat kompleksowy: Czy to już wiosna?

– Poznanie wartości „szczerość”; kształtowanie umiejętności oceny zachowania 
bohaterów utworów literackich; zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy;

– Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku; rozwijanie koordynacji 
wzrokowo--słuchowo-ruchowej; wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań; 
rozwijanie słownika czynnego;

– Uwrażliwienie na piękno przyrody; wdrażanie do rozpoznawania i nazywania 
własnych emocji poznanie cech marcowej pogody; rozwijanie pamięci słuchowej, 
ruchowej i wzrokowej;

– Doskonalenie umiejętności przeliczania; ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania 
na swoją kolej w zabawie;

– Poznawanie różnych rodzajów muzyki; rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie 
ekspresji wrażliwości muzycznej; rozwijanie sprawności fizycznej; budowanie 
dziecięcej wrażliwości na piękno muzyki klasycznej;

– Poznanie wybranych piosenek dziecięcych; rozwijanie umiejętności wokalnych i 
poczucia rytmu;

– Wzbogacanie wiadomości na temat wiosny; rozwijanie uwagi, percepcji słuchowej i 
wzrokowej; rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk; wdrażanie do 
zgodnej współpracy;

– Rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń 
gimnastycznych.

Temat kompleksowy: Witamy Wiosnę. 

– poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”; kształtowanie postaw moralnych; rozwijanie
umiejętności formułowania swoich myśli; wdrażanie do brania odpowiedzialności za
wypowiadane słowa; zachęcanie do prawdomówności;

– poznanie cech krajobrazu wiejskiego; rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego;
zachęcanie do wypowiadania się na określony temat; rozwijanie koordynacji ruchowo-
wzrokowo- słuchowej; rozwijanie pewności siebie;

– poznanie zwierząt żyjących na wsi; doskonalenie umiejętności klasyfikacji ze względu
na jedną cechę; budowanie wiary we własne siły;

– poznanie  wybranego  zwierzęcia  z  gospodarstwa  wiejskiego;  rozwijanie  poczucia
rytmu  i  wrażliwości  słuchowej;  rozwijanie  sprawności  fizycznej;  zachęcanie  do
dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań; 

– poznanie  cech  wybranego  wiejskiego  zwierzęcia;  rozwijanie  motoryki  małej;
rozwijanie  percepcji  wzrokowej  i  pamięci  słuchowej;  poszerzanie  doświadczeń
plastycznych; wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastycznej.
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Temat kompleksowy: Tradycje Wielkanocne

–  poznanie  znaczenia  tradycji;  poszerzanie  wiadomości  dzieci  na  temat  potraw
przygotowywanych  na  świąteczny  stół;  budzenie  zainteresowania  świątecznymi
tradycjami,

– poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą w Polsce i wybranym innym
kraju;  doskonalenie  umiejętności  słuchania  ze  zrozumieniem  i  odpowiadania  na
pytania; zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja
zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,

– poznawanie  piosenek  o  tematyce  świątecznej;  rozwijanie  słuchu  muzycznego  i
umiejętności  wokalnych;  rozwijanie  sprawności  fizycznej;  zachęcanie  do  zgodnej
współpracy podczas zabawy, wykonywanych ćwiczeń i zadań.

TERMINARZ 
 3.03.2023r. Podsumowanie projektu Kosmos – podzielenie się zdobytą wiedzą.
 7.03.2023r. godz. 9.15 Przedstawienie teatralne „Bajka Grajka” - Teatr Złoty Dukat
10.03.2023r. godz. 10 wyjście do Filharmonii na „Wiosenny koncert”
13.03.2023r. godz. 10 spacer do Kwiaciarni przy Hali Banacha – „Pierwsze wiosenne kwiaty”
14.03.2023r. wysiewamy, sadzimy rośliny do inspektów z założenie przesadzenia roślin do
ogródka przedszkolnego. Prosimy o wsparcie  w nasiona marchewki,  sadzonki ziół,  cebule
tulipanów, cebulę dymkę, korzeń pietruszki, 2-3 nasiona fasoli Jaś, …)
16.03,2023r. godz. 9.30 Wyjście do biblioteki nr 68 „Wiosna tuż, tuż”
17.03.2023r. godz. 9.30 zajęcie plastyczne z Małgorzatą Bojdziońską Galeria ,,Pod Okiem” 

21.03.2023r. godz. 11  Powitanie Wiosny – korowód wokół przedszkola. Prosimy o zielone
stroje (lub elementy) dla dzieci. 
28.03.2023r. wyjście do biblioteki nr 68 „Tradycje wielkanocne”
31.03.2023r. wysiewamy owies na stół wielkanocny. Prosimy o małe pojemniki po serkach 
lub jogurtach.
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