
Bezpiecznie w sieci. Dzień Kobiet 

05.03-09.03.2018 r.   Opracowała: Agnieszka Błońska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Co to jest Internet? – rozmowa. 
 
Pogadanka jak bezpiecznie 
korzystać z Internetu. 
 
Opowiadanie „Mój przyjaciel 
Necio” 
 
Dyskusja dotycząca znaczenia 
Dnia Kobiet. 
 
Kto jest damą, a kto 
dżentelmenem? – poznanie zasad 
dobrego wychowania względem 
kobiet. 
 
Czytanie wierszy i opowiadań 
dotyczących pracy kobiet. 
 
Nauka wiersza „Marcowy dzień”. 
 
Układanie życzeń przez chłopców 
dla swoich koleżanek oraz 
wszystkich pań. 

Zabawy tematyczne. 
 
Nauka słów i wspólne śpiewanie 
piosenki dla dziewcząt. 
 
Zabawy ruchowo-muzyczne: 
-„Pingwin” 
-„Boogie Woogie” 
-„Głowa, ramiona, kolana…” 
 
Zajęcia relaksacyjne przy muzyce 
poważnej. 
 
 
 

„Mój przyjaciel Necio”- plakat na 
podstawie przeczytanego 
opowiadania. 
 
Wykonanie Laurki dla dziewcząt   
i Pań- technika mieszana. 
 
„Naszyjnik z makaronu dla 
mamy, siostry, pani….”  
 
Kwiaty z papieru – technika 
origami. 
 
Kolorowanki związane                  
z tematyką tygodnia. 
 
 

Zabawy ruchowo- naśladowcze 
„Co robi mama?” 
 
Zabawy świetlicowe: 
-„Dwa ognie” 
-„Berek” 
-„Kwiatki rosną i więdną” 
-„Roboty” 
 
Gry planszowe. 
 
Ćwiczenia zręcznościowe z piłką 
na korytarzu szkolnym. 
 
 
 
  



Zawody, których jeszcze nie znamy. 

12.03-16.03.2018 r.           Opracowała: Agnieszka Błońska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Rozmowa dotycząca znanych przez 
dzieci zawodów, czym się zajmują 
m.in. policjant, lekarz, strażak. 
 
Pogadanki dotyczące zawodów tj.: 
- Meteorolog 
- Entomolog 
- Ornitolog 
- Dietetyk 
- Weterynarz. 
 
Wysłuchanie opowiadania o Pani 
Pogodzie. 
 
Quizy tematyczne- podsumowanie 
tematu tygodnia. 
 

Zajęcia wyciszające przy muzyce 
relaksacyjnej. 
 
Zabawy przy muzyce dziecięcej. 
 
Zabawy ruchowo-muzyczne: 
-„Boogie Woogie” 
-„Tańczymy Labado” 
- „Kaczuszki” 
-„Deszczyk”. 
 
 
 
 
 

„Motyl” – wykonanie przy 
użyciu spinaczy. 
 
„Harmonijkowy ptaszek” 
 
„Zdrowe jedzenie” – technika 
mieszana. 
 
„Symbole pogody” – malowanie 
farbami. 
 
Kolorowanki tematyczne. 
 
 

Gry i zabawy na korytarzu          
z wykorzystaniem piłek, szarf, 
woreczków… 
 
Zabawy świetlicowe, m.in.: 
-„Dwa ognie” 
-„Klasy” 
-Zawody sportowe. 
 
Gry planszowe. 
 
Zabawy paluszkowe. 
 
 
 
 

 

 

 



Zwiastuny wiosny. 

19.03-23.03.2018 r.       Opracowała: Agnieszka Błońska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Swobodna rozmowa na temat 
zmian zachodzących                    
w przyrodzie - obserwowanie 
zmian w przyrodzie. 
 
Poznanie pierwszych wiosennych 
kwiatów. 
 
Rozmowa na temat tradycji 
„topienia marzanny”. 
 
Czytanie bajek o wiośnie. 
 
Quiz związany z przysłowiami 
związanymi z wiosną. 
 
Wysłuchanie wierszy dotyczących 
wiosny. 
 
 

Nauka i słuchanie piosenek: 
-„Kle, kle boćku” 
-„Marzanna” 
 
Słuchanie muzyki poważnej-       
A. Vivaldiego. 
 
 
 
 
 
 

Wykonanie elementów 
dekoracyjnych sali. 
 
„Wiosenny bukiet, wiosenna łąka, 
wiosenny pejzaż” – praca 
wykonana farbami. 
 
„Marzanno, Marzanno” – 
dowolna metoda. 
 
Kolorowe motyle, ptaki, kwiaty- 
prace przestrzenne z kolorowej 
bibuły. 
 
 
 
 

Zabawy na powietrzu. 
 
Zabawy ruchowe przy muzyce. 
 
Rozwiązywanie zagadek              
o tematyce wiosennej. 
 
Zabawy świetlicowe: 
-„Berek” 
-„Rzut do celu” 
 
Nasze ulubione zabawy- 
propozycje dzieci. 

 

 



Zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych. 

23.03-28.03.2018 r.    Opracowała: Agnieszka Błońska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Pogadanka na temat „Świąteczne 
zwyczaje ludowe w różnych 
regionach”. 
 
Poznanie znaczenia i symboliki 
związanej ze Świętami Wielkiej 
Nocy. 
 
Redagowanie życzeń 
świątecznych. 
 
Poznanie nazw jaj wielkanocnych 
(kraszanki, pisanki, skrobanki, 
malowanki…) 
 
Czytanie bajek związanych            
z wielkanocnymi symbolami. 
 
 

Przegląd dziecięcych piosenek 
świetlicowych. 
 
Relaksacja przy muzyce 
klasycznej. 
 
Nauka i śpiewanie piosenki 
„Święta tuż tuż…” 
 
Zabawa muzyczna „My jesteśmy 
zającami” 

„Wiruj ące pisanki” – technika 
dowolna. 
 
Kartka świąteczna- rysowanie 
pastelami. 
 
Twórczość plastyczna o tematyce 
wielkanocnej- kurczaczki, 
pisanki, zajączki, koszyczki, 
palemki- technika mieszana. 
 
„Jak świętujemy śmigus- 
dyngus?” – praca wykonana 
pastelami. 
 
 
 
 

Zabawy paluszkowe. 
 
Zabawy ruchowe                           
z wykorzystaniem szarf, 
woreczków, piłek… 
 
Zawody sportowe na korytarzu 
szkolnym. 
 
Gry planszowe. 
 
 

 

 


