
Założenia pracy wychowawczo -dydaktycznej i opiekuńczej

Marzec 
1. Baśnie i bajeczki z przedszkolnej biblioteczki.
2. Marcowa pogoda.
3. Dbamy o zdrowie na przedwiośniu.
4. Nadchodzi wiosna.
5. W gospodarstwie.

Zadania programowe:
● Przygotowanie do nauki czytania i pisania:

- rozwijanie słuchu fonematycznego – tworzenie zdań, wyodrębnianie w zdaniu wyrazów, w słowach: sylab i
  głosek,
- wprowadzenie drukowanych i pisanych liter „G” „g”,  „C” „c”, „J”, „j”, „Ł” „ł” określanie głosek: „g, c, j,
   ł”  jako spółgłoski
- doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej i techniki czytania wyrazów i zdań,
   czytanie ze zrozumieniem (dla dzieci chętnych i zainteresowanych czytaniem),  czytanie tekstów
   obrazkowo – wyrazowych z nauczycielką (dla dzieci młodszych),
- nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będącymi
  elementami liter, kreślenie znaków literopodobnych po śladzie;
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich
   treści,
- rozwijanie pamięci i wyobraźni, umiejętności wypowiadania się na określony temat, 
- usprawnianie narządów artykulacyjnych, rozwijanie prawidłowej wymowy,
- próby samodzielnego układania opowiadań przez dzieci z powtarzającymi się motywami oraz ilustrowanie
  ich gestami, bogacenie słownictwa dzieci o nowe słowa związane z tematami zajęć,

●  Rozwijanie kompetencji matematycznych
– zabawy matematyczne - doskonalenie dodawania i przeliczania w zakresie 8; utrwalenie znajomości cyfr
  od 1 do 8, kształtowanie umiejętności zapisu cyfr 1 – 8; wprowadzenie cyfry 9, rozszerzenie zakresu 
  liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów; rozwijanie umiejętności porównywania zbiorów,
  wskazywanie o ile jest mniej lub więcej;  doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami 
  porządkowymi;   utrwalenie nazw figur geometrycznych, ćwiczenie umiejętności układania według wzoru; 
  wyzwalanie wszechstronnej aktywności dziecka,
- udział dzieci w dodatkowych zajęciach  kodowania - rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,   

● rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
- wyjaśnienie znaczenia przysłowia „W marcu jak w garncu”, utrwalenie elementów marcowej pogody;
   zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w świecie przyrody na przedwiośniu,- nabywanie 
   umiejętności obserwowania tych zjawisk.  Założenie hodowli szczypioru i innych roślin, zapoznanie z
   budową i warunkami rozwoju roślin zachęcenie do obserwowania ich rozwoju; „Woda źródłem życia i
   zdrowia”-  doświadczenie -”Jak powstaje kropla wody”; zachęcenie dzieci do częstego picia wody w ciągu
   dnia, zwrócenie uwagi na to, że bez wody nie ma życia, zachęcenie do działań proekologicznych, 
   oszczędzania wody. Zapoznanie z niektórymi gatunkami ptaków przylatujących na wiosnę (bocian, 
   jaskółka, szpak) ich wyglądem i miejscem gnieżdżenia się; nabywanie opiekuńczego stosunku do ptaków.
   Zapoznanie dzieci z wyglądem wybranych zwierząt wiejskich;

●  rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci 
- „Dbamy o zdrowie” – utrwalenie oznaczeń literowych witamin A, B, C, D; poznanie znaczenia witamin dla
   zdrowia; poznanie zawodu lekarza i pielęgniarki;  Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania i świadomości
  wartości własnoręcznie zrobionych przetworów, przygotowanie zdrowego musu..  Zapoznanie z 
   etapami powstawania książki



● Zabawy muzyczne dźwiękonaśladowcze.  
- rozwijanie umiejętności wokalnych; uczestniczenie w zajęciach rytmicznych, rozwijanie wyobraźni muzycznej; 
improwizacje ruchowe  w oparciu o utwór muzyczny; zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych; 

● doskonalenie sprawności manualnej, 
- rozwijanie inwencji twórczej; poznawanie różnych technik plastycznych, technika origami -   doskonalenie
  umiejętności składania papieru według instrukcji nauczyciela;  malowanie farbami inspirowane np.

  wierszem; rozwijanie sprawności manualnej poprzez cięcie nożycami;
● rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, 

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała, doskonalenie celowości poprzez rzuty do wyznaczonego celu,
  kształtowanie umiejętności koordynacji ruchów; kształtowanie szybkości poprzez gry i zabawy ruchowe
- przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznej zabawy podczas zabaw ruchowych na placu zabaw  
- nabywanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami
- kształtowanie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne


