
Grupa 3,4 –latki „Kaczuszki” 

 
Tematyka kompleksowa marzec 2018r.: 
 

1. NASI ULUBIEŃCY. 

2. IDZIE WIOSNA. 

3. PANI WIOSNA. 

4.  ZAKŁADAMY ZIELONY KĄCIK. 

5.WIELKANOC. 

Zamierzenia wychowawczo –dydaktyczne:  
- wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę wspólnej zabawy, uczestniczenie w zajęciach z całą grupą; 

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkami; 

- poznanie zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu ogrodowego i zabawek oraz nauka ich przestrzegania; 

- wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy, w tym zabawy zabawkami przedszkolnymi, oraz do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce; 

- rozwijanie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń przez formułowanie swobodnych wypowiedzi na określony temat; 

- rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia;  

- nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnych  gramatycznie; 

- uwrażliwienie na dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych 

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych; 

 



Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze: 

– wdrażanie do uważnego słuchania utworu i obserwowania, doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej; 

– doskonalenie pamięci, spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej; 

– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni; 

– utrwalanie nazw kolorów podstawowych; 

– ćwiczenie mięśni narządów mowy, wdrażanie do zachowywania prawidłowego toru oddechowego.; 

– rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia; 

– wdrażanie do używania liczebników głównych i porządkowych w zakresie 1–3, układanie obrazków zgodnie z chronologią wydarzeń, 

wyznaczanie sumy w zadaniach inscenizowanych; 

– kształcenie słuchu, poczucia rytmu i reakcji na sygnał; 

– poznanie etapów sadzenia cebuli oraz wykonywanie czynności koniecznych do posadzenia cebuli, rozumienie, czego roślina potrzebuje do 

wzrostu; 

– kształcenie umiejętności wokalnych, pamięci i wyobraźni; 

– poznanie nazwy przyrodniczej krokusy, rozpoznawanie kolorów: fioletowy, żółty, biały, zielony; 

– grupowanie elementów według kolorów; 

– doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie, kształtowanie umiejętności rozdzielania elementów na dwie równe części, rozumienie określenia 

tyle samo; 

– tworzenie rytmicznego układu według wzoru; 

– rozwijanie ciekawości świata, wdrażanie do obserwacji pojawiających się pączków i młodych listków oraz do pielęgnacji roślin w kąciku 

przyrody; 

– rozumienie wyrażeń i wyrazów: marcowa pogoda, ciepło, zimno, gniazdo; 

– zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia; 

– rozumienie treści przekazywanych przez symbole; 

– rozwijanie sprawności manualnej; 

– wzbogacanie słownika o wyrazy: puszysty, miękki, łodyga, liść, kwiat, środek, dookoła; 

– rozumienie wieloznaczności wyrazu kotki; 



- porównywanie liczebności zbiorów: mniej – więcej; 

– rozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami domowymi oraz poznanie niezbędnych akcesoriów do tej opieki; 

– rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; 

– rozumienie wyrazów: mały, duży, obok, akwarium; 

 – rozumienie wyrazów: małe, większe, największe, duże, mniejsze, najmniejsze, pisanki, święconka, kraszanka, lukier, rodzynki; 

– wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów związanych z Wielkanocą; 

– poznanie baby – ciasta spożywanego na Wielkanoc. 

 

Współpraca z rodzicami: 

- rozmowy indywidualne według potrzeb i oczekiwań; 

- kącik informacyjny dla rodziców; 

- dostarczanie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka; 

- informowanie na bieżąco o postępach bądź trudnościach dzieci; 

- stworzenie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku we wspólnych kontaktach. 

    

 

Wych: mgr Żaneta Typek 


