
Bezpiecznie w sieci. Dzień Kobiet 

 

 
04-08.03.2019r 

 
Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Gry i zabawy 

Pogadanka na temat 

czym jest internet, jakie 

niesie korzyści i 

zagrożenia. 

 

Omówienie jak w 

bezpieczny sposób 

korzystać z internetu i 

komputera. 

 

Historia na temat 

Międzynarodowego Dnia 

Kobiet. 

 

Jak to jest być 

dżentelmenem?- romowa 

na temat dobrego 

zachowania mężczyzn 

wobec kobiet 

 

 

 Zajęcia relaksacyjne 

przy muzyce klasycznej. 

 

Nauka piosenki „Necio- 

Fajnie w internecie”. 

 

Dedykowanie przez 

chłopców piosenki dla 

koleżanki. 

Wykonanie plakatu w 

grupach pt. „Bezpieczni 

w sieci” 

 

Tworzenie laurek z 

okazji Dnia Kobiet. 

 

Wykonanie kwiatka dla 

mamy, pani, koleżanki z 

okazji ich święta. 

 

Kolorowanki 

tematyczne. 

 

Zabawy na holu 

- zbijak; 

- zabawy z chustą 

animacyjną; 

- berek. 

 

Wyścigi rzędów. 

 

Gry planszowe. 

 

 

 



 

Zawody znane i nieznane. W przyszłości zostanę… 

 

 
 11-15.03.2019r 

 
Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Gry i zabawy 

Rozmowa na temat 

zawodów, które są dla 

dzieci znane- 

wypowiedzi na czym 

polega dany zawód. 

 

Przybliżenie dzieciom 

zawodów, które były 

powszechne dawnej. 

 

Wypowiedzi dzieci na 

temat zawodów 

występujących w 

rodzinie. 

 

Wypowiedzi dzieci na 

temat tego kim chcą 

zostać w przyszłości. 

Słuchanie bajek. 

 

Relaks przy muzyce 

poważnej. 

 

Nauka piosenki pt. 

„Zawody” 

Kolorowanki 

tematyczne. 

 

Rysowanie przez dzieci 

zawodu który chcą 

podjąć w przyszłości. 

 

Wykonanie plakatu w 

grupach określonego 

zawodu np. nauczyciel; 

lekarz; kucharz; 

kierowca. 

 

Kalambury- 

odgadywanie przez 

dzieci przedstawianego 

zawodu. 

 

Zagadki tematyczne. 

 

Zabawa w krzesełka. 

 

 

 



Wiosna wokół nas 

 

 
18-22.03.2019r 

 
Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Gry i zabawy 

Rozmowa na temat 

zmian zachodzących w 

przyrodzie wiosną. 

 

Wypowiedzi dzieci na 

temat tego jak ubierać się 

w czasie wiosny. 

 

Czytanie opowiadań i 

wierszy o tematyce 

wiosennej. 

 

Rozpoznawanie ptaków 

wracających do nas po 

zimie. 

Nauka piosenki pt. „ 

Wiosna w błękitnej 

sukience” 

„Kle, kle boćku” 

„ Wstawaj To już 

Wiosna”. 

 

Relaks przy muzyce 

klasycznej. 

 

Wykonanie krajobrazu 

wiosennego.  

 

Wykonanie plakatu w 

grupach- Powrót Pani 

Wiosny” 

 

Malowanie farbami 

portretu Pani Wiosny. 

 

Wspólne dekorowanie 

Sali elementami 

wiosennymi.  

Gry i zabawy na 

powietrzu. 

 

Rozwiązywanie zagadek 

i krzyżówek o tematyce 

wiosennej. 

 

Zabawy na korytarzu.  

 

 

 



 

W magicznym świecie teatru. 

 

 
25-29.03.2019r 

 
Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Gry i zabawy 

Rozmowa na temat 

miejsca jakim jest teatr.  

 

Przybliżenie dzieciom 

elementów na, które 

składa się teatr. 

 

Poznanie osób, które 

tworzą teatr. 

 

Odgrywanie scenek 

teatralnych, z ulubionego 

filmu, bajki, baśni. 

 

Wspólne czytanie danego 

tekstu z podziałem na 

role. 

Rytmiczne marsze, 

klaskanie w takt. 

Wyczuwanie tempa 

wolnego i szybkiego. 

 

Relaks przy muzyce.  

 

Słuchanie bajek i 

opowiadań.  

Wykonanie kukiełki z 

rolek po papierze 

toaletowym. 

 

Wykonanie plakatu- 

„Świetlica jak teatr”- 

według pomysłu dzieci. 

 

Malowanie scenki z 

ulubionej bajki. 

 

 

 

Gry i zabawy na placu 

zabaw. 

 

Zabawa w „zgadnij o 

czym myślę”. 

 

Gra w zbijaka 

 

 
 

Opracowała: Monika Skwarek 


