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W LUTYM „KRASNALE” 

BĘDĄ PRACOWAĆ NAD TEMATAMI 

 

1. Bajki, baśnie, legendy 

2. W dawnych czasach 

3. Wynalazki 
 

Tematyką codziennych zajęć będzie 

 rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci;  

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;  

 wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu  

balon; 

 kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze;  

 przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego  

oglądania telewizji;  

 rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski  

w nagłosie, śródgłosie i wygłosie oraz  słów o prostej budowie 

fonetycznej; 

 rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; 

doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i 

rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium; 

 poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend;  

uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni; 

 ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego 

przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji; 

 poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz 

podstawowych kroków tanecznych;  
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 wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga; 

 utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca;  

 rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; 

wprowadzenie liczby 10; 

 rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy 

taneczne;  

 rozwijanie kompetencji językowych;  

 poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, 

bursztyn, sól), poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; 

 stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie; 

 rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie 

własnego pisma obrazkowego;  

 doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-

ruchowych; 

 wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego 

eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie 

różnic między obrazkami i wyrazami; 

 poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; 

doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru;  

 rozwijanie pamięci wzrokowej; 

 rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi; 

 wprowadzenie litery P, p;  

 poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i 

telefonu;  

 doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji;  

 utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym;  
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 wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej 

podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych. 

 

Bajkowa Kraina 
 

Bajkowa Kraina, Bajkowa Kraina, 
to moich przyjaciół wielka rodzina. 

Jest tu Kubuś, Krecik i Gumisów zgraja, 
Tygrysek co bryka od samego rana. 

Tu mamy przyjaciół i panie miłe, które z nami spędzają, 
każdą w dniu chwilę. 

 
Gdy łza się pokaże lub brzuszek rozboli, 

to pani przytuli, buziaka da i uspokoi. 
A my się tu miło bawimy i nowych rzeczy uczymy. 
Na rodziców czekamy, z uśmiechem ich witamy. 

 


