
Mamo, Tato 

W lutym będziemy realizować następujące tematy: 

1. Siły przyrody 

2. Cztery żywioły 

3. Wielka wyprawa 

4. Nasze podróże 

 

 Poznamy właściwości wody. 

 Będziemy doskonalić umiejętności liczenia. 

 Poznamy postać Fryderyka Chopina i jego twórczość. 

 Poznamy siły żywiołów i ich wpływ na życie człowieka. 

 Poznamy właściwości powietrza i ognia. 

 Poznamy różne owoce tropikalne. 

 Poznamy zwierzęta zamieszkujące Afrykę. 

 Poszerzymy wiedzę na temat różnych pojazdów lądowych. 

 Będziemy rozwijać zdolności plastyczne podczas rysowania, malowania, 

lepienia z plasteliny i gliny. 

 Poszerzymy wiedzę z zakresu przyrody. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersz pt. „Oszczędzanie”  

 

I. Krzyś – przedszkolak choć nieduży, 

 wie, do czego pieniądz służy. 

I że mając oszczędności, 

 ma się duże możliwości! 

 

II.  Nie wydaje więc raz-dwa  

tego co mu mama da. 

Zaś pieniężne upominki 

wrzuca do skarbonki-świnki. 

 

III. Choć to są drobniaki nieraz, 

spora sumka z nich się zbiera 

Raz pięć złotych, raz złotówka 

i gromadzi się gotówka! 

 

IV. Gdy skarbonka się zapełni, 

Krzyś marzenie swoje spełni. 

Kupi sprzęt do nurkowania. 

To cel jego oszczędzania. 

 

V. Płetwy, maskę z długą rurką, 

wszystko co potrzebne nurkom. 

Będzie mógł nurkować z tatą. 

Brawo! Zaoszczędził na to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piosenka pt. „Żywioły” 

Ogień płonie, kiedy pali się ognisko. 

Daje światło  i ciepło, jak wiesz. 

Ugotować na nim możesz sobie wszystko. 

Lecz uważaj, bo oparzyć może też. 

 

Ref.:     Ogień, woda, powietrze i ziemia. 

 Moc żywiołów zrozumieć już czas. 

 Bo te wielkie siły przyrody 

 rządzą światem, co jest wokół nas!(x2) 

Woda szumi w morzu, rzece oraz kranie. 

Każdy musi ją pić, żeby żyć. 

Takie miłe jest pływanie i pluskanie. 

Lecz gdy hula, to i powódź może być. 

 

Ref.:     Ogień, woda, powietrze i ziemia. 

 Moc żywiołów zrozumieć już czas. 

 Bo te wielkie siły przyrody 

 rządzą światem, co jest wokół nas!(x2) 

Choć powietrza nie widzimy, jest tu stale. 

To nim właśnie oddychamy cały czas. 

Jest nim wiatr, co pędzi dalej wciąż i dalej. 

I wichura, co przewrócić może nas. 

Ref.:     Ogień, woda, powietrze i ziemia. 

 Moc żywiołów zrozumieć już czas. 

 Bo te wielkie siły przyrody 

 rządzą światem, co jest wokół nas!(x2) 

Ziemia to jest taki dom dla wszystkich ludzi. 

Swoich bogactw nam daje dużo tak. 

Ona karmi nas i chroni, aż dziw budzi. 

Lecz wulkany też ma groźne, i to jak. 

Ref.:     Ogień, woda, powietrze i ziemia. 

 Moc żywiołów zrozumieć już czas. 

 Bo te wielkie siły przyrody 

 rządzą światem, co jest wokół nas!(x2) 


