
Plan pracy na miesiąc Marzec – 3-latki 

 
Data Wydarzenie Wartości Uwagi 

28.02.22 - 

04.03.22r. 

Muzyka w nas 

- poznanie wyglądu i dźwięku wydawanego przez dane 

instrumenty (gitara, trąbka, skrzypce, saksofon, perkusja, 

fortepian) 

- zabawy ruchowe do utworu Antonina Vivaldiego „Cztery 

pory roku” Wiosna  

-praca plastyczna- dowolny instrument 

- stworzenie orkiestry z przygotowanych przez dzieci 

instrumentów 

-zabawa rytmiczna „Rytmiczne dłonie” 

-ćwiczenia słuchowe „Jaki to instrument?”  

-zabawa dźwiękonaśladowcza „Naśladujemy instrumenty” 

-zabawa do piosenki „ Jestem Muzykantem Konszabelantem” 

-zabawa orientacyjno-ruchowa „Idziemy za dźwiękiem” 

 

Wrażliwość, 

Twórczość 

 

07-11.03.22r. PoznajemyTeatr 
- słuchanie opowiadanie „W teatrze” 
- rozmowa na temat teatru, poznanie pojęć (scena, widownia, 
kurtyna, przedstawienie, spektakl, itp.) 
-praca plastyczna „Kukiełka” 
- zabawy w „Teatr lalek” z wykorzystaniem zrobionych przez 
dzieci kukiełek. 
-zabawa dydaktyczna „Jak powstaje cień” 
-zabawy ruchowo naśladowcze z kostką mimiczną 
- słuchanie piosenki „W teatrze lalek” 
- zabawa orientacyjno-porządkowa „ Mim” 
- ćwiczenia artykulacyjne z wykorzystaniem słomki i rękawiczki 

Kreatywność, 

 

Elastyczność, 

 

 

 

08.03.22r. Dzień Kobiet 
- kształtowanie prawidłowych postaw prospołecznych 
 

Szczodrość, 

Szacunek 

Prosimy, w tym dniu 

o strój odświętny.  

14-18.03.22r. Sport to zdrowie 
- poznanie różnych form aktywności fizycznej 
- słuchanie wiersza pt. „Gimnastyka” 
- zabawa ruchowo-naśladowcza „ Rób to co ja” 
- nauka piosenki „ Sposób na nudę” 
-ćwiczenia klasyfikacyjne (duża piłka, mała piłka) 
- praca plastyczna: „Piłka” 
-ćwiczenia logopedyczne „Moje ciało” 
-zabawa matematyczno-ruchowa „Tyle ile pokaże kostka” 
-zabawy ruchowe na torze przeszkód 
-zabawy paluszkowe z wykorzystaniem gumek. 
 

Zaangażowanie 

Zdrowie, 

 

 

21.03.22r. Pierwszy Dzień Wiosny 

- świętowanie zmiany pory roku. 

Radość  Prosimy, aby w tym 

dniu dzieci ubrane 

były w kolorach 

wiosennych.   



21-25.03.22r. Witamy Wiosnę! 

- słuchanie opowiadanie „Chomik szuka wiosny” 

- poznanie pierwszych oznak wiosny i szukanie ich w ogrodzie 

przedszkolnym 

- nauka piosenki „Z Wiosną” 

- poznanie znaczenia przysłowia „W marcu jak w garncu” 

- zabawa ruchowo – naśladowcza „Kaprysy pogody” 

-zabawalogorytmiczna z wykorzystanie wiersza „Żegnamy 

Marzannę” 

-praca plastyczna: „Przebiśnieg”, „Bocian” 

- zabawa integracyjna „Marcowa kałuża” 

-zabawa ruchowa „Witaj Wiosno” zwykorzystaniem szarf 

- zabawy na świeżym powietrzu. 

-zabawa sensoryczna „Wiosenne kształty” 

Przyroda, 

Wiedza, 

 

 

28.03.22r -

01.04.22r. 

Nowalijki- witaminki 

- zabawa sensoryczna „Co z tego wyrośnie” 

- stworzenie kącika przyrody 

- słuchanie piosenki „Jedz na zdrowie” 

- zabawa taneczna „ Nowalijkowy taniec” 

- zajęcia kulinarne „Robimy sałatkę” 

- zabawa logopedyczna z wykorzystaniem wiersza „Nowalijki” 

- zabawa ruchowa „Hop,do miski” 

Zdrowie, 

Zaradność 

 

 

 

 

 


