
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH 

NA MIESIĄC MARZEC 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 
 
 

 rozwijanie mowy i myślenia;  

 doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych; 

 wprowadzenie litery W, w;  

 doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;  

 doskonalenie umiejętności porównywania;  

 kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej; 

 rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;  

 poszerzanie zainteresowań czytelniczych;  

 doskonalenie motoryki małej; 

  rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;  

 rozwijanie umiejętności korzystania z mapy;  

 określanie położenia; 

 rozpoznawanie oznak wiosny;  

 doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;  

 wypowiadanie się na dany temat; 

 utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;  

 poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych; 

  zapoznanie z warzywami cebulowymi;  

 poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych; 

 poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;  

 doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków; 

 poszerzanie słownika;  

 eksperymentowanie z farbami;  

 myślenie twórcze; 

 utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;  



 poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych; 

  zapoznanie z warzywami cebulowymi;  

 poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych; 

 poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;  

 doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków; 

 poszerzanie słownika;  

 eksperymentowanie z farbami;  

 myślenie twórcze; 

 doskonalenie słuchu fonemowego;  

 uwrażliwienie na świat przyrody; 

 poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;  

 wprowadzenie litery G, g; 

  zapoznanie z cyklem życia motyla;  

 ekspresja twórcza; 

 poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;  

 sprawność manualna; 

 zapoznanie z tradycją topienia marzanny;  

 ekspresja twórcza; 

 uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie. 

 

 



Zadania do codziennej realizacji: 

• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej 

zabawy 

• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie 

• ćwiczenia ruchowe w ranku 

• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, 

zdrowie,   nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych 

• słuchanie tekstów czytanych przez N. 

• zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do 

wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marzec 

I. W marcu jak w garncu (W,w jak woda) 

1. Przysłowia 

2. Studnia mądrości 

3. Stroje ludowe 

4. Sztuka ludowa 

5. Moja mała ojczyzna 

 

II. Porządki w ogrodzie (C,c jak cebula) 

1. Oznaki wiosny 

2. Praca w ogrodzie 

3. Cebule i cebulki 

4. Sadzimy i siejemy 

5. Zazieleniło się 

 

III. Witaj, wiosno! (G,g jak garnek) 

1. Odgłosy wiosny 

2. Wiosna na widelcu 

3. Od motyla do gąsienicy 

4. Ślimak, ślimak, pokaż rogi 

5. Żegnamy zimę 

 

IV. Zwierzęta na wiejskim podwórku (Ł,ł jak łopata) 

1. Zwierzęta wiejskie 

2. Skąd się biorą jajka? 

3. Czy świnia to brudne zwierzę? 

4. Skąd się bierze wełna? 

5. Po co hodujemy krowy? 

 

 

 

PIOSENKA ,,W marcu” 

sł. I. Suchorzewska, muz. B. Riemer 

 

Raz śnieg pada, a raz deszczyk. 

Na jeziorze lód już trzeszczy. 



Błękit nieba lśni w kałuży, 

bałwan w słońcu oczy mruży. 

 

Ref.: Koniec, koniec zimy. 

Przerwa.  

Dzwonek. 

To nie dzwonek, 

to skowronek! (x2) 

 

Raz śnieg pada, a raz deszczyk. 

Na jeziorze lód już trzeszczy. 

Błękit nieba lśni w kałuży, 

bałwan w słońcu oczy mruży. 

 

Ref.: Koniec, koniec zimy. 

Przerwa.  

Dzwonek. 

To nie dzwonek, 

to skowronek! (x2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIERSZ ,,Wiosenny spacerek” 

Renata Cinal 

 
 

 Wiosenne słońce wesoło świeci 

i na wycieczkę zaprasza dzieci. 
Tutaj śnieg odkrył trawkę  zieloną,  

przebiśnieg podniósł głowę skuloną. 
 

Listki i trawki na słonku grzeją, 
żółte kaczeńce do słońca się śmieją. 

Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają 

i wszyscy wiosny już wyglądają. 
 

Ogrodnik porządki robi ogrodzie, 
nowe nasionka wysiewa co dzień. 

Na deszczyk będą sobie czekały 
i zazieleni ogród się cały. 

 
Kiedy jaskółki zza morza wracają, 

kiedy bociany nad gniazdem kołują. 
Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie, 

to przyjdzie wiosna już oczywiście. 
 


