
Mamo, Tato 

W lutym będziemy realizować następujące tematy: 

1. Baśnie, bajki, legendy 

2. Bale, bale w karnawale 

3. W dawnych czasach 

4. Wynalazki 

 

 Będziemy rozwijać zainteresowania książką; 

 Będziemy czytać dzieciom ulubione bajki; 

 Poznamy bajkowe postacie; 

 Poznamy zasady korzystania z książek; 

 Będziemy układać bajkowe puzzle; 

 Będziemy doskonalić umiejętności liczenia w zakresie 1-4; 

 Poznamy pracę fryzjera – czynności jakie wykonuje i akcesoria które są 

mu potrzebne; 

 Wykonamy maskę karnawałową; 

 Odbędzie się balowy pokaz mody; 

 Ozdobimy balonik materiałem plastycznym; 

 Będziemy ozdabiać salę serpentyną, konfetti, łańcuchem; 

 Będziemy posługiwać się określeniami: długa – krótka, dłuższa – krótsza, 

mały – duży, mniejszy – większy; 

 Poznamy stwory z przeszłości – dinozaury; 

 Będziemy malować dinozaura farbami plakatowymi; 

 Będziemy prowadzić zabawy badawcze: poznamy fizyczne właściwości 

węgla i soli; 

 Dowiemy się „Co się rozpuszcza w wodzie?” 

 Będziemy rozwijać sprawność manualną podczas rysowani, wycinania, 

lepienia z plasteliny i gliny; 

 Będziemy rozpoznawać i nazywać figury geometryczne: koło, kwadrat, 

trójkąt; 

 Poznamy nazwy planet układu słonecznego; 

 

 

 



 

 

Wiersz pt. „Wynalazki” M. Przewoźniak 

 

Kto wynalazł żagiel, koło, 

Papier, zegar i maszynę? 

Wynalazców mądre grono 

Coś nowego wciąż wyczynia. 

Tyle możliwości mamy 

Dzięki mądrym wynalazkom: 

I jeździmy i latamy, 

Mamy radio i żelazko. 

Może wy coś wymyślicie, 

czego dzieci oczekują? 

Dom, co jeździ sam po świecie, 

Lub parasol przeciw dwójom? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Piosenka pt. „Bajkowe kraje” 

Lubię z misiem słuchać bajek. 

Razem zwiedzać 

Bajkowe kraje 

Bim, bim, bim, bam, bam, bam, bom, 

Kubuś i Krzyś też tam są. 

Lubię z lalką słuchać bajek. 

Razem zwiedzać bajkowe kraje. 

Bim, bim, bim, bam, bam, bam, bom, 

Śpiące Królewny tam są… 

Lubię z wami słuchać bajek. 

Razem zwiedzać 

Bajkowe kraje. 

Bim, bim, bim, bam, bam, bam, bom, 

Rycerz i Król też tam są. 

Pośpiesz się, Misiu! Już czas! 

Bajka zaprasza też nas! 

Pośpiesz się, Lalko! Już czas! 

Bajka zaprasza też nas! 

Bajka zaprasza też nas… 


