
 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w świetlicy na miesiąc marzec 2019r 

 

Temat 

tygodnia 
Zajęcia żywego słowa Zajęcia muzyczne 

Zajęcia plastyczno - 

techniczne 
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Rozmowa na temat podróżowania i 

najciekawszych miejsc w Polsce 

(wiersz „Jedzie pociąg do Krakowa”, 

M. Kownacka). 

Najpiękniejsze miejsca w Polsce – jak 

do nich dojechać? – praca z mapą.  

Rozmowa na temat rodzajów środków 

transportu. Rozmowa na temat:       

„Kim chciałbyś zostać w przyszłości?”. 

Przedstawienie obowiązków i 

przyjemności związanych z pracą: 

strażaka, lekarza, nauczyciela itd. 

 

Czytanie wierszy „Kto ważniejszy” M. 

Jaworczakowej, „Wszyscy dla 

wszystkich” J. Tuwima .  rozważania 

dzieci na temat czyja praca jest 

najtrudniejsza, najprzyjemniejsza, 

najniebezpieczniejsza. 

 

 

 

 

Nauka słów i piosenki „Jedzie 

pociąg z daleka”.  

 

Zabawy muzyczno-ruchowe do 

piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. 

 

Zgadywanie środków transportów 

przy pomocy naśladowanych 

dżwięków. 

 

Naśladowanie środków lokomocji i 

ich odgadywanie. 

 

„Mini lista przebojów” zabawa 

naśladowcza, dzieci zamieniają się 

w sławnych piosenkarzy. 

 

Wysłuchanie piosenki „Medytacje 

wiejskiego listonosza”, zabawa w 

listonosza. 

 

 „Kim będę gdy dorosnę?” 

praca plastyczna wykonana 

pastelami. 

„Trudna praca strażaka” 

praca wykonana farbami 

plakatowymi. 

 

Ilustracja do wiersza 

„Wszyscy dla wszystkich” 

technika dowolna 

 

Pociąg” – wycinanie i 

układanie z figur 

geometrycznych pociągów.  

„Środki transportu” – 

wykonanie różnych 

środków komunikacji z 

pudełek i innych materiałów 

(praca w grupach).  

„Czym lubię podróżować?” 

– praca plastyczna 

pastelami.  

„Środki transportu” – 

kolorowanki tematyczne.  

 

 

Budowanie pojazdów z 

klocków konstrukcyjnych.  

Zabawa w odgadywanie 

do kogo należy przedmiot 

wylosowany z 

„zaczarowanego” worka. 

 

Zabawa ruchowa do 

wiersza „Lokomotywa”   

J. Tuwima.  

 

Kalambury  

 

Zabawy ruchowe z 

przyborami świetlicowymi 

(skakanki, koła hula-hop, 

piłkarzyki, gumy).  

 

Krzyżówki i rebusy 

tematyczne.  

 

Układanie zagadek 

tematycznych przez dzieci 

– praca w grupach.  
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Rozmowa o zwiastunach wiosny i 

budzącej się do życia przyrodzie. 

 

Zapoznanie dzieci z opowiadaniem 

„Ślady wiosny” J. Jasny-Mazurek. 

 

Rozmowa z dziećmi po przeczytaniu 

wiersza „Jak to wiosną” M. 

Strzałkowska. 

 

 

Poznajemy przyrodę i nowinki w 

„Razem ze słonkiem” M. Kownacka 

„Przedwiośnie”. 

 

 

Wiersze J. Brzechwy w „Sto bajek”.  

 

   

 

 

 

Malowanie „kolorową 

plasteliną” kwiatów 

zwiastujących wiosnę: 

krokusów, 

przebiśniegów. 

 

Praca wykonana 

pastelami na temat: 

„Powrót ptaków”. 

 

 

Malowanie farbami 

„Krajobrazy budzącej się 

do życia przyrody”- 

praca w grupach. 

 

Kolorowanie 

kolorowanek 

tematycznych. 

 

 

 

Słuchanie 

koncertu 

Vivaldiego 

„Cztery pory 

roku”. 

 

Zabawa 

muzyczno-

ruchowa 

„Nadejście 

wiosny”(dzieci 

leżą na podłodze 

jak zwinięte pąki 

kwiatów, na 

słowa : Wiosna -  

pączki się 

rozwijają i tańczą 

taniec kwiatów 

przy muzyce. 

 

 

 

 

 „Żabi koncert” – 

wykonanie żabek z papieru 

wg. szablonu. 

 

Przebiśniegi, krokusy, 

tulipany – wykonanie 

kolorowych kwiatów z 

kolorowego papieru 

(dekorowanie sali). 

 

Wykonanie marzanny 

(wykonanie marzanny 

dowolną techniką i według 

własnego pomysłu). 

 

Wycieczka na teren 

przyszkolny i szukanie 

zwiastunów wiosny.. 

 

Zabawa ruchowa 

„Bocian łapie żabę”. 

 

Rozwiązywanie 

rebusów, quizów oraz 

zagadek związanych z 

tematem tygodnia. 

 

Kolorowanie 

kolorowanek 

tematycznych. 

 

Rozwiązywanie 

krzyżówki z hasłem- 

praca z podziałem na 

grupy. 
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Rozmowa z dziećmi po 

przeczytaniu wiersza pt. „Wiosno” 

J. Tuwim – swobodne wypowiedzi 

dzieci. 

 

Układanie wierszy, opowiadań i 

wiośnie – praca z podziałem na 

grupy. 

 

Wysłuchanie wiersza I. Salach pt. 

„Kto to” 

 

„Pada deszczyk” zabawa 

naśladowcza przy piosence z 

wykorzystaniem gazet, dzieci 

stukając palcami naśladują 

padający deszcz. 

 

 „Wiosenny wiatr”- dmuchanie na 

gazety, ćwiczenia oddechowe. 

 

 

Wydrapywanie „Portretu 

Pani Wiosny” po 

wcześniejszym 

pomalowaniu kartki 

kredkami świecowymi a 

później kolorowym 

tuszem. 

 

Wykonanie plakatu na 

szarym papierze listu do 

Pani Wiosny – dowolną 

techniką. 

 

Wykonanie krajobrazu 

wiosennego na dużych 

kartonach – praca w 

grupach 

 

Zabawa muzyczno-

ruchowa „Kto trzyma ten 

śpiew” (Wiosenne nutki). 

 

Zabawy muzyczne przy 

piosenkach wiosenno : 

podawanie pisanki w 

trakcie trwania muzyki, 

na przerwę w muzyce 

osoba, która trzyma 

kwiatka wypowiada 

słowo kojarzące się z 

wiosną. 

 

Wsłuchanie się w 

dźwięki przyrody, jakie 

możemy usłyszeć 

wiosną. 

 

Nauka piosenki 

pt.”Wywołuję wiosnę”. 

 

 

Wykonanie kwiatów 

wiosennych. 

 

 

Portret Pani Wiosny- 

metodą collage 

(skrawki materiałów, 

włóczka, guziki, 

gazeta)praca 

indywidualna dzieci.  

 

Wykonanie z 

kolorowego papieru 

powracających 

bocianów - wg. 

szablonu. 

 

 

 

Zabawy na świeżym 

powietrzu. 

 

Rozwiązywanie 

zagadek tematycznych 

 

 

Rozwiązywanie 

krzyżówek z hasłem  

„Witaj Wiosno”. 

 

Zabawa ruchowa 

„Bocian łapie żabę”. 

 

„ Wiosenne kwiaty” – 

układanie puzzli. Praca 

z podziałem na grupy. 

 

Zagadki z 

wykorzystaniem 

prezentacji 

multimedialnej. 
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Rozmowa na temat rodzajów i roli 

urządzeń technicznych w życiu 

codziennym na podstawie literatury 

dziecięcej. 

 

 

Burza mózgów – jak bezpiecznie 

korzystać z urządzeń technicznych. 

 

Zwiedzenie pracowni etnograficznej 

– porównanie urządzeń dawniej a 

dziś. 

 

Pojazdy lądowe, powietrzne oraz 

wodne – praca z tekstem na 

podstawie encyklopedii, albumów, 

atlasów dla dzieci. 

 

 

 

Z jakich urządzeń korzystano 

dawniej a dziś. Rozwój techniki 

 

 

Robot – wykonanie pracy 

techniką collagu. 

 

Projektowanie pojazdu 

przyszłości – technika 

dowolna. 

 

Wykonanie na papierze 

ściernym urządzenia 

technicznego – 

malowanie pastelami. 

 

 

Wykonanie makiety 

pojazdu lądowego, 

wodnego i powietrznego 

– wycięcie z folii 

aluminiowej. 

 

 

Zaprojektowanie na 

papierze urządzenia 

przyszłości – praca z 

podziałem na grupy. 

 

 

 

Zabawa ruchowo – 

muzyczna pt. „Taniec 

robotów”. 

 

 

 

Zabawa muzyczno – 

ruchowa przy piosence 

„Jedzie pociąg”. 

 

 

 

Naśladowanie lotu 

samolotu, wiosłowanie, 

jazda rowerem,  itp.  

 

 

Wykonanie 

urządzeń 

technicznych z 

kartonów – 

ozdobienie i 

wykorzystanie do 

zabawy – praca z 

podziałem na 

grupy. 

 

 

Wykonanie robota 

przydatnego w 

gospodarstwie 

domowym – 

wycinanka z 

kolorowego 

papieru. 

 

Projekt wodociągu 

z rolek po papierze 

jako współczesna 

technika – praca w 

zespołach. 

 

 

Zgaduj zgadula oraz 

zabawy 

dźwiękonaśladowcze o 

urządzeniach 

technicznych. 

 

Scenki pantomimiczne 

pt. ”jakie to urządzenie 

techniczne?” 

 

Zabawy w grupach – 

budowanie z klocków: 

pociągu, samolotu, 

metra, autobusu. 

 

 

Rozwiązywanie 

rebusów, zagadek i 

krzyżówek. 

 


