
PLAN PRACY DLA 6-LATKÓW Z GRUPY KRÓLIKA NA MIESIĄC MARZEC 2022  

 

Nauczyciel: Agnieszka Gudowska 

TERMIN WYDARZENIE DZIAŁANIA 

28-02-4.03 
 

Temat kompleksowy:  
Dlaczego w marcu jest jak w garncu? 
 
Wartości:  ciekawość ,współpraca 
 

-słuchanie opowiadania „Marcerzanka” 
 -odkrywanie litery N ,n małej i dużej, pisanej i drukowanej 
- ,,Deszczowa matematyka”- rozwijanie umiejętności dodawania i 
odejmowania 
 - nauka piosenki ,,Żartowniś marzec” 
- Obserwacje przyrody podczas spacerów 
- rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych 
- praca plastyczna ,,W marcu jak w garncu” 
- praca z książką 

07-11-03 Temat kompleksowy: 
Z czego to jest zrobione? 
 
Wartości: ciekawość , koleżeństwo 

- odkrywanie litery G, g małej, dużej, pisanej i drukowanej 
-słuchanie opowiadania „Wycieczka do Biskupina” 
- obchody ,,Dnia Kobiet’’ w grupie 
-„Zwykłe niezwykłe”- zapoznanie z piosenką tygodnia 
- poznajemy zawód fryzjera 
- lepienie garnków z gliny- warsztaty plastyczne 
- Jak powstaje chleb? -zapoznanie z etapami powstawania chleba 
- ,,Wąż liczbowy”- zabawa matematyczna 
- rozwijanie mięśni grzbietu podczas ćwiczeń gimnastycznych 
 

14-18.03 Temat kompleksowy: 
O czym marzą zwierzęta? 
  
Wartości: wrażliwość, opieka, 
wzajemna pomoc 
 

 
- Słuchanie opowiadania ,,Psie smutki i radości” 
- wprowadzenie litery w ,W- małej, wielkiej ,drukowanej In pisanej 
-„Odgłosy „- zapoznanie z piosenką tygodnia 
- zagadki matematyczne prosto z wiejskiego podwórka 
- Zeszyt ,,Supersmyka ”- rozwijanie sprawności manualnej 
- praca plastyczna ,,Mój przyjaciel pies” 
- ,,Mamy i ich dzieci „- zabawa językowa 

21-25.03 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temat kompleksowy: 
Gdzie ubiera się Pani Wiosna? 
Wartości: uwrażliwianie na piękno 
przyrody ,tradycja 
 
 
 

- Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Suknia Pani Wiosny” 
- zapoznanie z litera f,F- małą, wielką ,drukowaną i pisaną 
- obchody pierwszego dnia wiosny 
- założenie ,,Wiosennego ogródka” 
- Praca plastyczna ,,Sukienka Pani Wiosny” 
- układanie wyrazów z rozsypanek 
- ,,Kotki wiosny”- zapoznanie z piosenką tygodnia 
- Wiosenne porządki na placu przedszkolnym- orientacja w terenie 
- zabawy na świeżym powietrzu 
- ,,Wiosenne powroty”- zapoznanie z wybranymi ptakami 
wędrownymi 
- ćwiczenia z literą 
- ,Wiosenne rachunki”- zabawy matematyczne 
 
 
 

28-31.03 ,,Kto obroni słonia?” 
Wartości : przyroda, wrażliwość 

- Słuchanie opowiadania ,,Czerwona księga zwierząt” 
- Odkrywanie litery h,H małej, wielkiej, drukowanej i pisanej 
- Praca plastyczna ,,Lew” 
- Rekordziści wśród zwierząt”- zapoznanie z ciekawostkami 
- Nauka piosenki ,,Czy ja jestem zwierzęciem? 

 


