
Marzec 2019 

W „SŁONECZNEJ POLANIE” 

 

06.03.2019 R. Z WIZYTĄ W KOMENDZIE     

POLICJI 

W ramach programu edukacyjnego „Będę bezpieczny 

na drodze” poznamy pojazdy uprzywilejowane. 

Odbędziemy również wycieczkę do pobliskiej Komendy 

Powiatowej Policji. Obejrzymy wnętrze radiowozu policyjnego. 

 

07.03.2019 R. KRASNOLUDKI W 

NASZEJ SALI  

Zajęcia twórczego myślenia i działania. 

Zabawy z panią psycholog związane            

z koordynacją wzrokowo-ruchową. Wysłuchamy bajki o krasnoludkach, ułożymy 

postać krasnoludka z części, posegregujemy elementy (duży/mały). 

 

04 – 08.03.2019 R. KRÓL ZWIERZĄT 

Zajęcia logopedyczne. Przeniesiemy się w świat dzikich 

zwierząt pełen niezwykłych śladów i odgłosów. Król 

zwierząt wybierze się na spacer, a my powędrujemy 

wraz z nim, tak jak on będziemy węszyć ,szczerzyć 

zęby i ryczeć. 

 

08.03.2019 R. DZIŚ WSZYSTKO DLA KOBIET 

W tym dniu uczcimy święto wszystkich kobiet 

zarówno tych dużych jak i tych małych. Święto 

dzisiejsze to także doskonała okazja do rozmowy na 

temat pracy kobiet w różnych zawodach, słuchania    

i śpiewania piosenek, pląsów i tańca. 



11-15.03.2019 R.  POBUDKA MISIU 

Zajęcia logopedyczne. 

Niedźwiadek budzi się z zimowego snu i dziwi się jaki 

ten świat jest piękny. Wybierzemy się razem z nim na 

spacer po lesie. Misiowe mruczanki i samogłoskowe 

śpiewanki …to jest to, co misiu lubi najbardziej. 

 

13.03.2019 R. NOWALIJKI 

Przedszkolaki razem z paniami przygotują fantazyjne   

i zdrowe kanapki z jarzynami. Założą też ogródek w 

doniczce – hodowlę rzeżuchy, szczypiorku i pietruszki. 

 

 

14.03.2019 R. OD STÓP DO GŁÓW 

Gry i zabawy muzyczno – ruchowe w schemacie 

ciała. Nasze ciało – rozmawiamy z panią 

psycholog na temat naszego ciała i ważnych jego 

części – serce, mózg, ręce, nogi.                    

„Kwiat na dłoni” odbijanie dłoni przedszkolaków. 

21.03.2019 R. ZIELONO MI 

W tym dniu powitamy wiosnę. Przedszkolaki ubrane na 

zielono będą uczestniczyły w grach i zabawach 

nawiązujących do rozpoczynającej się pory roku. 

Wspólnie stworzymy wiosenne drzewko. 

 

18-22.03.2019 R. WIOSNA, WIOSENKA 

Nadszedł czas aby wsłuchać się w odgłosy wiosny: 

rechot żab, świergot ptaków, klekot bociana… i inne 

odgłosy budzącej się do życia przyrody. Pomogą 

one poćwiczyć uwagę i percepcję słuchową, a także 

zachęcą do ćwiczeń artykulacyjnych podczas zajęć                        

logopedycznych. 



22.03.2019 R. BAŚNIOWY ŚWIAT 

Na zajęciach z panią psycholog przeniesiemy się dziś        

w świat baśniowy. To będzie nasz mały teatrzyk.        

Każdy otrzyma swoją rolę oraz strój postaci bajkowej. 

 

 

25-29.03.2019 R. WIOSENNE PORZĄDKI 

Wraz z wiosną przyszedł czas na wiosenne porządki,    

a więc do roboty… 

Z naszego domku, którym jest buzia powymiatamy 

wszystkie brudki, wymalujemy sufity, wymyjemy 

okna. Wraz z wiosennym wiatrem, wykonując 

ćwiczenia oddechowe, zdmuchniemy pozostałości śniegu. A wszystko to w ramach 

zajęć logopedycznych. 

 

28.03.2019 R. WIOSENNY ŚWIAT 

Ćwiczenia wielozmysłowe związane z wiosną – zapachy    

i kolory wiosny. Zajęcia z panią psycholog poświęcone są 

ćwiczeniom analizy i syntezy wzrokowej. 

„Wiosenna gałązka” – wyklejanka na gałązce. 

 

30.03.2019 R. ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 

Obejrzymy film „Przygoda kropelki”. Dowiemy się do czego 

jest wykorzystywana woda, co by było, gdyby jej zabrakło.  

Poeksperymentujemy z wodą – sprawdzimy np. które 

przedmioty toną w wodzie, a które w niej pływają. 

 


