
Plan pracy na marzec 4 – latki
sala bordowa

Data Wydarzenie Wartości Uwagi

01–04.03. ,,Chciałbym być muzykiem”
- rozmowy na temat muzyki (nuty, gama,
instrumenty);
- wykonanie pracy plastycznej pt. ,,Muzyka wokół
nas”;
- rozwijanie poczucia rytmu;
- zabawy muzyczne z bum bum rurkami i dzwonkami
chromatycznymi ;
- nauka piosenki pt. ,,Jestem muzykantem”;
- opis przedmiotów, używając określeń większy
od... , mniejszy od...;
-  zachowanie porządku w miejscu pracy;

radość
współpraca

07-11.03. ,,Chciałbym być aktorem”
- ćwiczenia oddechowe potrzebne do prawidłowej
mowy;
- rozmowa na temat teatru;
- odgrywanie małych scenek na podstawie znanych
bajek;
- opis przedmiotów używając określeń cięższy od...,
lżejszy od...;
- słuchanie opowiadania “Bardzo ważna rola”;
- praca plastyczna “Teatr”;
- zwrócenie uwagi na prawidłowe mycie rąk;

Ciekawość
kreatywność

08.03. Dzień kobiet
- tworzenie upominków dla dziewczynek;
- wspólna zabawa;

przyjaźń

14–18.03. ,,Wiosna tuż tuż”
- rozmowa na temat marcowej pogody;
- porządkowanie przedmiotów wg wielkości;
- tworzenie kącika przyrody w sali;
- nauka piosenki “Wiosenne owady”;
- praca plastyczna “Życie na łące”;
- wspólne spacery i dostrzeganie cech wiosny;
- kształtowanie codziennych nawyków
higienicznych;

wiedza
piękno

wrażliwość



21- 25.03. ,,Nadeszła wiosna”
- oglądanie ilustracji i plansz związanych z wiosną;
- nauka wiersza ,,Wiosna”;
- praca plastyczna,,Wiosna”;
- używanie określeń większy, mniejszy, taki sam,
największy, najmniejszy;
- zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie
posiłków;

Szacunek
dla przyrody
ciekawość

21.03. Przywitanie wiosny
- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie;
- branie udziału w obchodach związanych z
pierwszym dniem wiosny;

radość
ciekawość

Prosimy, aby
dzieci ubrały

się w wiosenne
kolory.

22.03. Bajeczna Chemia
- wykonywanie doświadczeń pod okiem
nauczyciela;
- nauka o dyfuzji;
- zachowanie porządku w miejscu pracy;

ciekawość

28-31.03. ,,Chciałbym być sportowcem”
- rozmowy na temat dyscyplin sportowych;
- zabawa relaksacyjna ,, W środku leży
kamień”;
- nauka piosenki ,,Chcę być sportowcem”;
- rozwijanie sprawności fizycznej;
- Praca plastyczna ,,Sport to zdrowie”;
- doskonalenie umiejętności liczenia;
- sprawne ubieranie się w szatni;

zdrowie


