PLAN PRACY WYCHOWAWCZODYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC MARZEC
TYDZIEŃ I: WIOSNA TUŻ- TUŻ
TYDZIEŃ II : WIOSENNE HODOWLE
TYDZIEŃ III : WIOSENNE PORZĄDKI
TYDZIEŃ IV: ŚWIĘTA TUŻ- TUŻ























Budzenie zainteresowań przyrodą i kształtowanie opiekuńczego stosunku do niej
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność
czynności
Kształtowania poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świat religijnych –
poznanie zwyczajów wielkanocnych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym
Nauka piosenek i pląsów
Rozwijanie pożądanych cech charakteru jak: obowiązkowość, dokładność,
wytrwałość, odpowiedzialność, współpraca w zespole
Rozszerzanie wiedzy przyrodniczej
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych
dzieciom.
Wyrobienie nawyku obserwacji przyrody
Wdrażanie dzieci do utrzymywania porządku i zachęcanie do czynnego uczestnictwa
w drobnych pracach domowych
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny;
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i
wyciągania wniosków na podstawie jej wyników
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na
boisku przedszkolnym
Zapoznanie z pracą ogrodnika oraz nazwami narzędzi ogrodniczych
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze
zmiana pory roku
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty,
pąki liściowe na drzewach

Piosenka

Pan ogrodnik
sł. i muz. Joanna Bernat

1. Przyleciała biedroneczka
do naszego ogródeczka.
Siadła na gałązce i tak obserwuje,
Jak ciężko pan ogrodnik z rana dziś pracuje.

ref. I łopatą kopie, kopie, kopie,
I grabiami grabi, grabi, grabi,
i nasionka sieje, sieje, sieje,
grządki też podlewa, też podlewa,
i słucha, jak mu ptaszek swą piosenkę śpiewa.

2. Wkoło kwitną już rabatki
zapylają pszczoły kwiatki.
Nagle pan ogrodnik biedronkę zobaczył,
pomachał do niej ręką i wrócił do pracy.

ref. I łopatą kopie, kopie, kopie…

Wiersz

Wielkanoc
Święta za pasem,
do pracy się bierzemy,
mazurki i baby
smaczne upieczemy.
Pisanki, kraszanki
razem dziś robimy,
wszystkie kolorowe,
bardzo się cieszymy.
Upiekliśmy z ciasta
baranka, zajączka,
z posianej rzeżuchy
będzie piękna łączka.
W glinianym wazonie
bazie i żonkile,
a na nich z papieru
kurczątka przemiłe.
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