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 rozwijanie słuchu, umiejętności wokalnych i tanecznych, głosu i zdolności improwizacyjnych; 
uwrażliwianie na barwę dźwięku;  

 rozwijanie umiejętności ruchowych i wyobraźni; 
 zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego;  
 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 działao;  
 rozpoznawanie bezpiecznych miejsc do zabawy i bezpiecznych zabawek; 
 utrwalenie właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia;  
 rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadao; 
 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; 
 dokonywanie oceny zachowao sprzyjających lub zagrażających zdrowiu; 
 poszerzanie doświadczeo plastycznych; 
 kulturalne zachowywanie się na uroczystościach: na koncercie, podczas spotkao z zaproszonymi 

gośdmi  czy przeglądzie poezji; 
 wdrażanie dzieci do uważnego słuchania poleceo 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;  
 dwiczenie skupiania się na tekście opowiadania, wypowiadanie się na jego temat, wymyślanie innego 

zakooczenia opowiadania, dokonywanie oceny zachowao 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. 

 
 

TEMATYKA: 
1. CHCIAŁBYM BYD MATEMATYKIEM; 

2. BAŚNIOWY ŚWIAT 
3. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE 

4. JESTEM SAMODZIELNY W KUCHNI 



 
 

W lutym uczymy się piosenki  Z mamą w kuchni 

 
Mama piecze ciasto, 
my jej pomagamy. 
Z mąki, jajek, cukru 
ciasto ugniatamy. 

Ref.: Pomagamy mamie 
w domowych pracach, 

kiedy zmęczona 
do domu wraca 

Zupę razem z mamą 
dzisiaj gotujemy, 

jeszcze wymieszamy 
i ze smakiem zjemy. 
Ref.: Pomagamy... 
Kanapki z mamusią 

chcemy przygotowad, 
z jajkiem i szczypiorkiem 

będą nam smakowad 
Ref.: Pomagamy... 

           oraz wierszyka Biegały ptaszki 
           Biegały ptaszki , biegały, 

             po śniegu jak płótno białym. 
              Stukały dziobkiem w okienko: 
              -Rzudcie nam prosa ziarenko! 

                Ziemia na kamieo zmarznięta. 
              -Czy o nas nikt nie pamięta? 

                  Wybiegły dzieci z przedszkola, 
                      sypią ziarenka na pola. 

                 Ptaszki ziarenka zebrały dalej – frrr!-poleciały 
 


