
    Tematyka  na miesiąc LUTY:     

1. „Baśnie, bajki, bajeczki” 

2. „Muzyka wokół nas” 

3. „Nie jesteśmy sami w kosmosie” 

4. „Projekt Zawody” 

 
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:  

 poznawanie wybranych wartości (prawdomówność), 

 rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, 

 poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci – poznanie nowej techniki, 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 rozwijanie logicznego myślenia, 

 rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi na określonym zadaniu, 

 poznanie melodii i tekstu nowej piosenki, 

 rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały, 

 dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach, 

 układanie kompozycji z figur geometrycznych, 

 kształtowanie prawidłowej postawy, 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu, 

 układanie obrazków według kolejności zdarzeń, 

 wyrabianie empatii, zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym. 

 zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów, 

 pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,  

 odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych, 

 rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

 uczestniczenie w zabawach badawczych, 

 poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim kontakcie z nimi, 

 poznanie nowej piosenki, 

 liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem 

liczebników głównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika, 

 kształtowanie prawidłowej postawy ciała, 

 rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań,  

 wypowiadanie się na temat obrazka, 

 rozbudzanie zainteresowań muzycznych, 

 zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka, nazywanie i rozróżnianie wybranych 

instrumentów muzycznych. 

 dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego, 

 rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności, 

 rozwijanie zdolności szybkiej reakcji na ustalone hasła, 



 rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych, 

 rozwijanie umiejętności matematycznych, 

 rozwijanie sprawności fizycznej, 

 zaznajomienie ze środkami transportu,  

 rozwijanie umiejętności współpracy, poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem 

 budowanie wiedzy dzieci o świecie społecznym – zapoznanie z różnymi rodzajami 

zawodów, 

 zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu, 

 doskonalenie umiejętności pracy – indywidualnej, w parach i w grupach, 

 rozwijanie umiejętności argumentowania swojego wyboru, 

kształtowanie zdolności prezentowania się na forum grupy. 

 

 

Piosenka do nauki:  

                                                          
 

"Z ufoludkiem w kosmos" 

  
I. 

Dziś przyleciał ufoludek w swojej rakiecie.  

Śmieszny ludzik, co na innej mieszka planecie.  

I zaprosił na wycieczkę wszystkie dzieci, 

i rakietą w wielki kosmos z nami poleci. 

  

Ref.: 

Więc wsiadajcie do rakiety szybko, bo już czas!  

To jest mały ufoludek – w kosmos wiezie nas! 

  

II. 

Oglądamy z bliska gwiazdy oraz planety,  

wszystko widać bardzo dobrze z naszej rakiety.  

Ufoludek wciąż się śmieje, ucieszony.  

Jak się śmieje, to się robi jasnozielony! 

  

Ref.: 

Więc wsiadajcie... 

  

III. 

I wracamy już na Ziemię, do naszej sali,  

ufoludek śle całusy i pędzi dalej.  

Może zaraz gdzieś daleko znów poleci  

i zabierze na wycieczkę kosmiczne dzieci. 

  

Ref.: 



Więc wsiadajcie... 

 

 

 

Wiersz do nauki: 
 

 „Leć, rakieto!”  MariaTerlikowska 

 

Czy wy wiecie, że w rakiecie najciekawsza podróż w świecie?  

Proszę wsiadać do rakiety, niepotrzebne nam bilety. 

Leć, rakieto, szybko leć! Gwiazdkę z nieba chcemy mieć! 

Leć, rakieto, zawieź nas do dalekich, do dalekich gwiazd! 

Już rakieta w niebo strzela, proszę trzymać się fotela!  

To jest jazda, co się zowie, aż się trochę kręci w głowie! 

 

 
 

"Magia muzyki"   Iwona Fabiszewska 

Muzyka jest dobra na wszystko.  

Nieważne, ile masz lat. 

Więc weź instrument do ręki,  

niech dźwięki popłyną w świat. 

Graj na flecie: fiju, fiju, 

na bębenku: ram-tam-tam. 

Wszyscy znają tę melodię:  

bara, bara, bam. 

Posłuchaj, jak skrzypce nam grają, 

jak pięknie gitara brzmi. 

Jak w dźwiękach pianina ukryta gdzieś 

magia muzyki tkwi. 


