
Sławne kobiety. Dzień Kobiet. 

4.03-8.03.2019r.            Opracowała: Katarzyna Kiryluk 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne            

i ruchowe 

Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Gry i zabawy 

Zapoznanie dzieci z sylwetkami 

sławnych Polek: Marią Skłodowską-

Curie, Wandą Rutkiewicz, Ireną 

Sendlerową. 

Czytanie opowiadań związanych z 

kobietami. 

Przybliżenie dzieciom historii i idei 

Dnia Kobiet. 

Czytanie kolejnych części baśni „Konik 

Garbusek”. 

 

 

Słuchanie muzyki klasycznej. 

Relaks przy muzyce. 

Zabawa „Kalambury – zawody”. 

Zabawy ruchowe na korytarzu 

szkolnym i na dworze: gra w 

„Zbijaka”, w piłkę nożną, skakanie 

na skakance. 

 

 

 

Kwiaty dla kobiet – wykonanie prac 

plastycznych z kwiatami w roli 

głównej, z wykorzystaniem 

różnorodnych  technik, np. 

wyklejanki, wydzieranki z 

kolorowego papieru, rysowanie 

kredkami, pastelami, składanie 

papieru orgiami. 

Laurka z okazji Dnia Kobiet. 

Zabawy ruchowe przy muzyce. 

 

Gry planszowe. 

 

Rozwiązywanie zagadek i rebusów. 

 

 

 

 

 



Świat muzyki. Urodziny kompozytorów. 

11.03- 15.03.2019r.        Opracowała: Katarzyna Kiryluk 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne            

i ruchowe 

Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Gry i zabawy 

Opowieść nauczyciela o 

Fryderyku Chopinie. 

Oglądanie albumów związanych 

ze znanymi kompozytorami. 

Czytanie opowiadania „O małym 

Frycku”. 

Czytanie baśni H. CH. Andersena 

„Brzydkie kaczątko” 

Czytanie kolejnych części baśni 

„Konik Garbusek”. 

 

Słuchanie muzyki klasycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

twórczości F. Chopina. 

Zabawy rytmiczne. 

Nauka grania na dzwonkach i 

„bum-bum rurkach”. 

Zabawy ruchowe z 

wykorzystaniem chusty Klanza. 

 

Malowanie farbami inspirowane 

muzyką F. Chopina, A. 

Vivaldiego. 

 

Bazie – praca z krepiny. 

 

Kolorowanie mandali. 

  

Zabawy ruchowe przy muzyce            

z płyty „Rosnę z piosenką”.  

 

Zabawy świetlicowe w/g 

pomysłów dzieci. Układanie          

i rozwiązywanie krzyżówek           

i rebusów. 

 

Zabawy ruchowe na holu przy 

sali. 

Zabawy rozwijające wyobraźnię. 

 

 



                     Witamy wiosnę. Co w trawie piszczy. 

18-21.03.2019r.                                                                                                              Opracowała: Katarzyna Kiryluk 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne                  

i ruchowe 

Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Gry i zabawy 

Opowiadanie o zmianach 

zachodzących wiosną w 

przyrodzie. 

Czytanie opowiadań o tematyce 

wiosennej. 

Oglądanie albumów o 

zwierzętach i roślinach. 

Omówienie tradycji ludowych 

związanych z przesileniem 

wiosennym i powitaniem wiosny. 

Czytanie wierszy o wiośnie. 

Słuchanie muzyki klasycznej, 

relaks przy muzyce. 

Śpiewanie piosenek o wiośnie, 

ruchowa interpretacja tekstu 

piosenki. 

Zabawy ruchowe przy muzyce. 

 

 

Wycinanie z kolorowego papieru 

kwiatów, ozdabianie Sali 

świetlicowej. 

Wiosenne kwiaty – kolorowanie. 

Zwierzątka orgiami. 

Konstruowanie sylwetki 

Marzanny z różnorodnych 

materiałów. 

 

Zabawy ruchowe na boisku 

szkolnym. 

Rebusy i zagadki o tematyce 

wiosennej. 

Wymyślanie krzyżówek o 

tematyce wiosennej. 

Rozpoznawanie kwiatów 

wiosennych. 

Zabawa „Czółko”, odgadywanie 

nazw zwierząt budzących się z 

zimowego snu. 

 

 

 



Zdrowo bo sportowo. 

25-29.03.2019r.                                                                                                              Opracowała: Katarzyna Kiryluk 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne                  

i ruchowe 

Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Gry i zabawy 

Poznanie sylwetek znanych 

polskich sportowców. 

Oglądanie albumów o tematyce 

sportowej. 

Oglądanie bajek o tematyce 

sportowej. 

Wyjaśnienie zasady „fair play”. 

Pogadanka na temat spędzania 

wolnego czasu na sportowo-

korzyści z uprawiania sportu. 

Ćwiczenia ruchowe przy muzyce. 

Śpiewanie piosenki „Sport, sport” 

z akompaniamentem 

perkusyjnym. 

Rozgrywki w „Zbijaka”. 

Zabawy ruchowe: wyścigi 

rzędów, Szczur, Wieża, Smok. 

Słuchanie utworów dla dzieci, 

relaks przy muzyce. 

Testy sprawności ruchowej – 

„rekordy”. 

 

 

Rysowanie postaci ludzkiej w 

ruchu. 

Dyscypliny sportowe – 

wydzieranka z papieru 

kolorowego. 

 

 

 

Kalambury – dyscypliny sportowe 

i powiedzenia związane ze 

sportem. 

Zagadki i rebusy sportowe. 

Zabawy i gry stolikowe. 

 

 


