
LUTY 

Tematyki do realizowania: 

1. Baśnie, bajki, bajeczki 

Przewidywane osiągnięcia: 

 wyjaśnia znaczenie mówienia prawdy w relacjach 

międzyludzkich, 

 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, 

 maluje na podkładzie z kaszy manny. 

 poprawnie formułuje odpowiedzi na pytania związane z treścią 

utworu, 

 przejawia empatię względem innych, 

 deklaruje chęć pomocy i przedstawia sposób rozwiązania 

problemu w scenkach dramowych 

2. Muzyka wokół nas 

Przewidywane osiągnięcia 

 wymienia nazwy wybranych instrumentów, 

 podaje własne pomysły na wykonanie instrumentów, 

 w skupieniu słucha muzyki poważnej, 

 maluje palcem na kartce w rytm muzyki 

 aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, 

 wywołuje dźwięki, manipulując różnymi przedmiotami i 

papierem, 

 gra na instrumentach zgodnie z poleceniem N. 

3. Nie jesteśmy sami w kosmosie 

Przewidywane osiągnięcia 

 poznaje wybrane obiekty (gwiazda i planety) wchodzące w skład 

Układu Słonecznego, wymienia ich nazwy, 

 wyraża swoje wyobrażenia w pracy plastycznej, 



 rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe (czerwona, żółta, 

niebieska) i wybrane barwy pochodne (zielona, pomarańczowa, 

fioletowa), 

 wykonuje eksperyment z bibułą, miesza barwy podstawowe dla 

uzyskania barw pochodnych 

 wymienia nazwy wybranych środków lokomocji, segreguje 

środki lokomocji ze względu na podane kryterium 

 uczestniczy z innymi w zabawie inscenizowanej 

 wymienia nazwy obiektów związanych z kosmosem, 

4. Projekt Zawody 

Przewidywane osiągnięcia 

 wypowiada się na temat znanych mu zawodów, 

 dopasowuje atrybuty do zawodu, 

 prezentuje swoje wytwory na forum grupy 

 opisuje wybrane zawody 

 wykonuje piosenkę z podziałem na role, 

 wykonuje zadania w grupie i w parach, 

 przelicza i doskonali znajomość liczebników porządkowych, 

UCZYMY SIĘ PIOSENKI: 

„Śpiewaj tak jak on”  (sł. Jadwiga Mackiewicz, muz. Krystyna 

Kwiatkowska) 

I.Szumią w lesie stare drzewa, 

kos piosenkę z nami śpiewa. 

 Ref.: Śpiewaj, śpiewaj tak jak on: din, don, din, don, din, don. (bis) 

II.Siedzi czyżyk na gałązce, 

szpak zaprosił go na koncert 

III. Dzięcioł stuka w korę drzewa,  

cały las już z nami śpiewa 

WIERSZ 

Wysłuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Ufoludki.” 



W piaskownicy za przedszkolem 

wylądował srebrny spodek, 

a ze spodka już po chwili 

ufoludki wyskoczyły. 

Małe, zwinne i zielone, 

mądre i zaciekawione, 

wymierzyły i zbadały 

ławki, piłki, trawnik cały. 

Odleciały Mleczną Drogą 

na planetę Togo-Togo. 

Został po nich pył magiczny, 

taki był mój sen kosmiczny 

PROPOZYCJA ZABW DO WYKORZYSTANIA W DOMU: 

Ćwiczenie wyobraźni i koordynacji słuchowo-ruchowej  „Masażyk” 

                                                                                                                 

                         Dzieci: 

Jestem małym ludkiem,                     delikatnie szczypią plecy 

dziecka, które stoi przed nimi,                                                                

                                                                                                                  

  bajkowym krasnoludkiem,                szybko przesuwają rozwarte 

dłonie w dół,                                                                                            

                                                                                                        

krasnoludek wspina się po skale,           przesuwają palce po plecach 

od dołu do góry,                                                                                      

                                                                                                  

krasnoludek pływa wspaniale,                  wykonują ruchy koliste 

całymi dłońmi,                                                                                          

                                                                                                        

krasnoludek szybko biega,                         uderzają delikatnie palcami 

po całych plecach,                                                                                    

                                                                                              

krasnoludek podskakuje aż do nieba,              delikatnie uderzają 

pięściami po górnej części pleców,                                                          

                                                                                                      

krasnoludek wcześnie kładzie się spać,               łagodnie głaszczą,      



                                                                                                                  

                                                                                                                

żeby ze słoneczkiem wcześnie rano wstać.        delikatnie stukają 

opuszkami palców 

Ćwiczenie ortofoniczne „ Różne odgłosy.” 

Wyruszamy na wycieczkę do krainy bajek.   Marakas. Dzieci 

maszerują w dowolnych kierunkach, w rytmie wystukiwanym na 

marakasie. 

Dzieci: 

O! Pod liściem paproci mieszkają         zatrzymują się powtarzając rytmicznie:  

                                                                                                                                

krasnoludki.                                                                                                            

                                                                                                                            

Właśnie sprzątają swój domek.                     szur, szur, szur; szuru-buru –     

                                                              równocześnie  pocierając dłonią o dłoń, 

                                                               ponownie maszerują,                              

                                                                                                                                 

W oddali widzimy muzykantów.           zatrzymują się i powtarzają: tra-ta-ta;  

Grają na trąbkach i bębenkach.                            bum, bumk bum,                      

                                                                                                                              

Za chwilę spotkamy smoka.                    naśladują syk smoka: sssssss,                

                                                                                               

Jest bardzo groźny i głośno syczy.                                                                        

                                                                                                                              

 Mijamy wielkoluda, który stawia         tupią i wypowiadają słowo: tup tup tup.  

                                                                                                                                

wielkie kroki i głośno tupie. 

 


