
 

Tematyka: 

1. W karnawale  

2. Mroźne krainy 

3. Płynie Wisła, płynie… 

4. Sztuka wokół nas 

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

 

 Będziemy współdziałać z innymi dziećmi w zabawach i podczas wykonywania zadań 

 Poznamy utwór „Krakowiak” i spróbujemy odtworzyć jego układ taneczny i innych 

opartych na tradycji ludowej 

 Pobawimy się na balu karnawałowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

 Poznany obraz graficzny liter: „B” i „b”, „N” i „n”, „W” i „w” 

 Poznamy zapis liczby: „0”. Utrwalimy znajomość i stosowanie cyfr oznaczających liczby 

od „0” do „8” 

 Będziemy obserwować lutową przyrodę  

 Poznamy niektóre zjawiska fizyczne np. zjawisko powstawania cienia do zabaw 

teatralnych, topnienie śniegu, zamarzanie wody 

 Będziemy kształtować umiejętność analizy i syntezy głoskowej wyrazów o prostej 

budowie fonetycznej 

 Będziemy tworzyć prace plastyczno-techniczne według instrukcji słownych 

i obrazkowych  

 Poszerzymy wiedzę na temat stolicy naszego kraju, będziemy kształtować wiedzę na 

temat podstawowej orientacji na mapie Polski 

 Będziemy wdrażać do poszanowania odmiennych opinii 

 Będziemy rozwijać wyobraźnię poprzez kontakt z wytworami sztuki, dostrzeżemy jej 

piękno oraz rodzaje, będziemy uczyć należnego szacunku 

 Będziemy kształtować nawyki prozdrowotne, myć ręce przed jedzeniem, przed 

czynnościami kulinarnymi 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych, podczas działań 

konstrukcyjnych oraz badawczych, uważnie słuchać wypowiedzi kolegów i koleżanek 

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Zabawy z utrwalaniem części ciała i kierunku od osi ciała: lewa, prawa 

 Będziemy uczestniczyć w organizowanych zabawach ruchowych na sali i na świeżym 

powietrzu, przestrzegać bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw 

 Będziemy uważnie słuchać i szybko reagować na komunikaty osób dorosłych 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wysłuchamy i nauczymy się wiersza Tomasza Plebańskiego: 

 

 

 

 

Nasza Wisła 
 
 

Gdzie ma źródło? Niech pomyślę… 

Jak to gdzie? To jasne! W Wiśle! 

Wkrótce Kraków mija żwawo. 

Potem wita się z Warszawą. 

Jeszcze Toruń, Gdańsk, Pomorze, 

bo tam wpływa w Bałtyk, w morze. 

I to jest już cały bieg 

tej królowej polskich rzek. 

         
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nauczymy się piosenki: 

 

„Zimowa poleczka” 
 

1. Zimową poleczkę na śniegu i lodzie  

kochają bałwanki i tańczą ją co dzień. 

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr, 

bałwanki się cieszą – o tak , właśnie tak! 

 

Ref.  

Ha, ha, ha, ha! 

Hi, hi, hi, hi! 

Śniegowe bałwanki 

to my, właśnie my! Bis 

 

2. Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki, 

z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki. 

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr, 

bałwanki się cieszą – o tak , właśnie tak! 

 

Ref. 

Ha, ha, ha, ha! 

Hi, hi, hi, hi! 

Śniegowe bałwanki 

to my, właśnie my! Bis 

 

3.Stanęły na chwilkę, by pot otrzeć z czoła, 

       lecz skoczna muzyka do tańca znów woła. 

Zimową poleczkę na soplach gra wiatr, 

bałwanki się cieszą – o tak , właśnie tak! 

 

Ref. 

Ha, ha, ha, ha! 

Hi, hi, hi, hi! 

Śniegowe bałwanki 

to my, właśnie my! Bis 


