
 

 

 

 

Tematyka: 

1. Siły przyrody 

2. Cztery żywioły 

3. Wielka wyprawa 

4. Nasze podróże 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
W lutym w grupie „Jagódki”: 

 

 Będziemy obserwować lutową przyrodę  

 Będziemy wypowiadać się na dany temat: jak oszczędzać wodę, jak krąży powietrze 

w atmosferze, dokąd możemy pojechać, co możemy zobaczyć w Afryce itp. 

 Poznamy cztery żywioły: ogień, wodę, powietrze, ziemię. Przeprowadzimy różne 

doświadczenia  

 Poznamy różnego rodzaju środki transportu: lądowe, powietrzne, wodne 

 Poznamy wyrażenie: ”oszczędność” 

 Poszerzymy doświadczenia plastyczne poprzez malowanie tłustymi pastelami 

 Będziemy kształtować nawyki prozdrowotne, myć ręce przed jedzeniem, przed 

czynnościami kulinarnymi 

 Będziemy współdziałać z kolegami w grupie, uważnie słuchać ich wypowiedzi 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych, podczas działań 

konstrukcyjnych oraz badawczych  

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Będziemy kontynuować zasady dobrego funkcjonowania w grupie. Będziemy bawić się 

w zgodzie 

 Będziemy rozwijać przyczynowo – skutkowe myślenie poprzez układanie historyjek  

 Poćwiczymy syntezę i analizę sylabową, spróbujemy wysłuchać głosek w nagłosie 

 Będziemy klasyfikować przedmioty wg cech jakościowych: przeznaczenia, wielkości, 

kształtu, koloru. Policzymy do 5 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Poznamy części ciała i kierunki od osi ciała: lewa, prawa. Zabawy z utrwalaniem 

 Poznamy, na czym polega rola dyżurnego np. rozdawanie kredek, łyżek, kartek  

 Będziemy przestrzegać bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw 

 Będziemy uważnie słuchać i szybko reagować na komunikaty osób dorosłych 



 

 

 

 

 

Wysłuchamy wiersza: 

 

 

 

Rozmowa Pingwinów 

 
 

Pyta Pingwin Pingwina: 

 

- Dlaczego u nas wciąż zima? 

Podobno są takie kraje, 

gdzie śnieg topnieje, lód taje. 

Albo, co jeszcze ciekawsze, 

upały bywają tam straszne. 

 

- Och, nie narzekaj kolego! 

Zima to przecież nic złego. 

Przynajmniej się nie pocimy, 

ze śniegu mamy pierzyny, 

widoki piękne, białe. 

Mieszkamy tu na stałe.  

I nie musimy co roku 

latać niczym bociany 

za morza i oceany. 

         

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Nauczymy się piosenki: 

 

„Żywioły” 
 

 

 

1.Ogień płonie, kiedy pali się ognisko, 

Daje światło i ciepło, jak wiesz. 

Ugotować na nim możesz sobie wszystko. 

Lecz uważaj, bo oparzyć może też. 

 

Ref.  

Ogień, woda, powietrze i ziemia. 

Moc żywiołów zrozumieć już czas. 

Bo te wielkie siły przyrody 

Rządzą światem, co jest wokół nas! (2x) 

 

2. Woda szumi w morzu, rzece oraz kranie. 

Każdy musi ją pić, żeby żyć. 

Takie miłe jest pływanie i pluskanie. 

Lecz gdy hula, to i powódź może być. 

 

Ref. 

 

3. Choć powietrza nie widzimy, jest tu stale. 

To nim właśnie oddychamy cały czas. 

Jest nim wiatr, co pędzi dalej wciąż i dalej. 

I wichura, co przewrócić może nas. 

 

Ref. 

 

Ziemia to jest taki dom dla wszystkich ludzi. 

Swoich bogactw nam daje dużo tak. 

Ona karmi nas i chroni, aż dziw budzi. 

Lecz wulkany też ma groźne, i to jak. 


