
 Czego nauczymy się w Lutym 

 

 

Tematy tygodniowe: 

1. Baśnie, Bajki, Legendy 

2. Bale, bale w Karnawale 

3. W dawnych czasach  

4. Wynalazki  

 

W tym miesiącu: 

 Rozwiniemy zainteresowanie 

książką; 

 Będziemy budować wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia; 

 rozbudzimy kreatywność ekspresji teatralnej; 

 Nauczymy się odróżniać dobro od zła  

 Zapoznamy się z zasadami korzystania z książek 

 Będziemy wcielać się w role poznanych bohaterów  

 Poznamy pojęcie: karnawał oraz będziemy kształtować umiejętność 

klasyfikowania pojazdów według określonej cechy; 

 Rozwiniemy ekspresje plastyczną poprzez malowanie dużych 

powierzchni  

 Udoskonalimy umiejętność przeliczania w zakresie 1-4 

 Poznamy prace fryzjera- czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które 

są mu potrzebne 

 Ukształtujemy prawidłową reakcje na sygnał  

 Zwrócimy uwagę na estetyczny sposób poruszania się  

 Będziemy kształtować myślenie przyczynowo-skutkowe podczas zabaw 

badawczych 

 Określimy cechy przedmiotów ze względu na wielkość, kształt i kolor; 



 Udoskonalimy umiejętność posługiwania się nożyczkami 

 Rozwiniemy ciekawość poznawczą poprzez oglądanie książek z 

dinozaurami  

 Poznamy i określimy właściwości soli 

 Będziemy rozpoznawać uczucia prezentowane za pomocą symboli 

graficznych  

 Rozwiniemy sprawność manualna podczas zabaw z plasteliną  

 Rozpoznamy i podamy nazwy zwierząt przedstawionych na 

schematycznych obrazkach  

 Będziemy budować wypowiedzi poprawnie gramatycznie  

 Zachęcimy do uczestniczenia w zabawie badawczej  podczas której 

rozbudzimy zainteresowanie otaczającym światem  

 Zapoznamy się z różnymi sposobami komunikowania się- wzywanie 

pomocy w górach  

 Rozwiniemy spostrzegawczość słuchową – rozpoznawanie dźwięków, 

podawanie nazw przedmiotów, które je wydają; 

 Będziemy rozpoznawać i podawać nazwy figur geometrycznych: koło, 

trójkąt, kwadrat  

 Rozwiniemy zainteresowanie książką jako źródło informacji  

 Zapoznamy się z historią żarówki  

  Nauczymy się piosenki pt. „ Bajkowe kraje” i „Ostatni Diplodok”  

„Ostatni diplodok” 

sł. E. Stadtmuller, muz. W. Zieliński 

 

1.Dawno temu, moi złoci, 

pełno było tu paproci. 

Wielkich jak największe drzewa, 

pterodaktyl, pterodaktyl na nich śpiewał. 

Bo przecież… 

 

Ref: Jak świt długi i szeroki 

wszędzie żyły diplodoki, 

brontozaurów cała fura, 

Co chodziły z głową w chmurach. 



może gdzieś w najdalszej dali, 

w dżungli albo w krzakach malin, 

gdzie badacze nie badają, 

dinozaura, dinozaura, dinozaura drzemie jajo. 

 

2.Z jaja tego, ja to czuję, 

coś ślicznego się wykluje. 

Może nam wysiedzi kwoka 

ostatniego, ostatniego diplodoka? 

 

Bajkowe kraje  (sł. i muz. Ewa Jakubowska) 

    Lubię z misiem słuchać bajek. 
Razem zwiedzać bajkowe kraje. 
Bim, bim, bim, bam, bam, 
bam, bom, 
Kubuś i Krzyś też tam są. 
 
  Lubię z lalką słuchać bajek. 
Razem zwiedzać bajkowe kraje. 
Bim, bim, bim, 
bam, bam, bam, bom, 
Śpiące Królewny tam są... 
 
  Lubię z wami słuchać bajek. 
Razem zwiedzać bajkowe kraje. 
Bim, bim, bim, 
bam, bam, bam, bom, 
Rycerz i Król też tam są. 
Pospiesz się, Misiu! 
 
  Już czas! Bajka zaprasza też nas! 
Pospiesz się, Lalko! 
Już czas! Bajka zaprasza też nas! 
Bajka zaprasza też nas 
 
 


