
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  

NA MARZEC 2022 

 GRUPA II „ZAJĄCZKI” 

 

Temat tygodnia I: Ja i przyroda- wielka przygoda!W świecie zwierząt 

 

- Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem. 

- Kształtowanie postawy badawczej i samodzielności w zdobywaniu wiedzy. 

- Wyrażanie szacunku wobec drugiej osoby. 

- Organizowanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na nabywanie nowej wiedzy i 

doświadczeń dotyczących zwierząt i środowisk przyrodniczych. 

- Rozwijanie mowy w toku ćwiczeń i zabaw językowych oraz stwarzania okazji do 

wypowiadania się, formułowania dłuższych wypowiedzi. 

-  Stwarzanie okazji do manipulowania i konstruowania. 

- Rozwijanie intuicji matematycznych w zakresie pomiaru długości i kształtowanie 

umiejętności mierzenia. 

- Budzenie zainteresowania głoską i literą ,,G” 

- Kształtowanie odporności emocjonalnej, zachęcanie do pokonywania trudności. 

- Stwarzanie warunków do dbania o własne zdrowie poprzez ćwiczenia gimnastyczne. 

 

 

Temat tygodnia II: ,, Janosch uRodziny”  

 

- propagowanie twórczości JANOSCHA, 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, 

- inspirowanie literaturą różnego rodzaju działań twórczych, 

- wywoływanie radosnego nastroju spowodowanego wspólnymi obchodami 91 urodzin 

Janoscha. 

 

 

Temat tygodnia III: Oto sztuka - każdy znajdzie, czego szuka. Każdy z nas jest 

twórczy! 

 

- Rozwijanie postawy twórczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i 

eksperymentowania z wykorzystaniem materiałów plastycznych. 

- Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej, stwarzanie okazji do bezpośredniego 

obcowania ze sztuką piękną. 

- Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej. 

- Doskonalenie koordynacji i motoryki dużej w toku zabaw muzyczno- ruchowych i ćwiczeń 

gimnastycznych. 

- Rozwijanie wrażliwości, uzdolnień i potencjału twórczego poprzez zabawy plastyczne, 

improwizacje z muzyką w tle. 

- Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie wnioskowaniu o stałości długości, 

liczenia, tworzenia zbiorów wg określonej cechy. 

- Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych. 



- Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, umiejętności porozumiewania się za pomocą 

języka mówionego i niewerbalnie. 

- Rozwijanie percepcji słuchowej, w tym słuchu fonematycznego 
 

 

 

 

Temat tygodnia IV: Ja i przyroda- wielka przygoda! Marcowa pogoda. 

- Stwarzanie warunków do samodzielnego badania, eksplorowania i obserwowania otoczenia 

- Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, określanie zmian zachodzących w przyrodzie 

wiosną, charakterystycznych zjawisk atmosferycznych, zmian w otoczeniu. 

- Kształtowanie samodzielności w pracach użytecznych, aktywności poznawczej i badawczej. 

- Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej w toku działań plastyczno- technicznych 

oraz manipulacyjnych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, klocków. 

- Doskonalenie sprawności ruchowej i koordynacji ciała. 

- Stwarzanie okazji do improwizowania w toku zabaw ilustrowanych muzyką, stymulowanie 

wrażliwości na dźwięki. 

- Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych. 

- Budzenie zainteresowania głoską i literą ,,w” 

- Kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie liczenia. 

- Rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności wypowiadania się. 

- Zachęcanie do wyrażania siebie za pośrednictwem komunikatów pozawerbalnych. 

- Stwarzanie okazji do budowania odporności emocjonalnej, umacniania więzi rówieśniczych 

podczas zabawy i w sytuacjach zadaniowych. 

 

 

Temat tygodnia V: Ja i przyroda- wielka przygoda. Pierwszy powiew wiosny. 

- Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i 

eksperymentowania z wykorzystaniem różnych materiałów przyrodniczych. 

- Poznawanie warunków potrzebnych roślinom do wzrostu podczas wykonywania prac 

użytecznych. 

- Określanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, charakterystycznych zjawisk 

pogodowych. 

- Organizowanie sytuacji edukacyjnych dotyczących zawodów wykonywanych przez 

dorosłych- ogrodnik. 

- Zachęcanie do wykonywania prac plastycznych i plastyczno- technicznych, rozwijanie 

motoryki małej i sprawności manualnej w toku tych działań. 

- Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, zaspokajanie potrzeby ruchu, doskonalenie 

koordynacji ciała. 

- Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych. 

- Kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie rozumienia sensu ważenia, liczenia. 

- Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych, zachęcanie do improwizowania 

przy muzyce z wykorzystaniem rekwizytów. 

- Rozwijanie kompetencji językowych, doskonalenie motoryki narządów mowy. 

- Stwarzanie okazji do budowania odporności emocjonalnej, wzmacnianie więzi 

rówieśniczych. 
 
 
 


