
 
 

LUTY 2021 
 

TEMATYKA: 
1. CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM; 
2. BAŚNIOWY ŚWIAT 
3. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE 
4. JESTEM SAMODZIELNY W KUCHNI 

 
 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: 
 

 rozwijanie słuchu, umiejętności wokalnych i tanecznych, uwrażliwianie na barwę dźwięku; 
rozwijanie umiejętności ruchowych i wyobraźni; 

 utrwalenie zasady nieoddalania się od rodziców, nauczyciela lub innej osoby sprawującej 
opiekę nad dzieckiem; 

 zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacji, gdy się zgubimy; 
 nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych działań;  
 rozpoznawanie bezpiecznych miejsc do zabawy i bezpiecznych zabawek; 
 utrwalenie właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia;  
 rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań; 
 rozwijanie słuchu, głosu i zdolności improwizacyjnych; 
 kształtowanie odporności emocjonalnej u dzieci, integrowanie się, odczuwanie radości ze 

wspólnej zabawy; 
 konstruowanie prostych gier; 
 rozumienie negatywnego wpływu zbyt długiego oglądania telewizji i korzystania z komputera 

na zdrowie człowieka, a szczególnie na rozwój dziecka; 
 wdrażanie do świadomego wyboru programu telewizyjnego lub filmu; 
 zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego;  
 dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających zdrowiu; 
 poszerzanie doświadczeń plastycznych; 
 kulturalne zachowywanie się na uroczystościach: na koncercie, podczas spotkań z 

zaproszonymi gośćmi  czy przeglądzie poezji; 
 wdrażanie dzieci do uważnego słuchania poleceń i respektowania ich; 
 rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności klasyfikowania, 

tworzenie zbiorów równolicznych, utrwalenie znajomości kształtów: prostokąta i trójkąta; 
 kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek; 
 poznanie znaczenia słów: jednokolorowy, dwukolorowy, pstrokaty; 
 doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie sprawności manualnej;  



 ćwiczenie skupiania się na tekście opowiadania, wypowiadanie się na jego temat, wymyślanie 
innego zakończenia opowiadania, dokonywanie oceny zachowań bohaterów, rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się na określony temat;  

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej; 
 rozwijanie percepcji słuchowej i pamięci, wyobraźni i inwencji twórczej; 
 eksperymentowanie, łączenie barw, otrzymywanie kolorów pochodnych, doskonalenie 

umiejętności rozplanowania pracy na płaszczyźnie. 
 
 

Wiersz: 
M. Przewozniak „Gdzie jest bałwan?” 

 

 
 

Dzisiaj w nocy albo z rana 
rzecz się stała niesłychana! 
Na podwórku bałwan stał 

teraz nie ma go. Gdzieś zwiał. 
Sam lepiłem go w niedzielę. 

Czyżby jego przyjaciele, 
śmieszne, śnieżne dwa grubasy 

zaprosiły go na wczasy? 
Czy porwały go pingwiny 
do lodowej swej krainy? 

- Proszę pana! Proszę pana! 
Czy nie widział pan bałwana? 
Może poszedł gdzieś na lody 

i powrotnej nie ma drogi? 
Czy nie widział go pan gdzieś? 

Pan dozorca śmieje się. 
- Wiosna nocą przechodziła 

i bałwana przestraszyła. 
I choć bałwan taki duży, 
to się schował do kałuży! 

 
 
 
 



 
 

Piosenka: 
 

„Bałwanek”- B. Forma 
Ulepiła zima 

dla dzieci bałwanka. 
Wszyscy się radują 
od samego ranka. 

 
Robią dzieci koło, 

piosenkę śpiewają, 
prezent dla bałwanka 

bardzo ładny mają. 
 

Kolorową czapkę, 
kolorowy szal 

oraz zaproszenie 
na zimowy bal. 


