
LUTY-  tematy do realizacji 

Jestem samodzielny w kuchni 

 podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w 

najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły 

zainteresowanie, 

Znamy te baśnie 

    słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych 

autorów. 

poznawanie etapów powstawania książki  

Chciałbym być matematykiem 

nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, 

 zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni 

tygodnia, miesięcy, 

 porównywanie wysokości dzieci względem siebie; używanie 

określeń: wyższy od, niższy od, takiej samej wysokości, 

 mierzenie długości (szerokości) za pomocą: sznurka, dłoni, 

stopy, kroków, porównywanie długości przedmiotów; 

 nazywanie figur geometrycznych, układanie złożonych 

kompozycji z figur geometrycznych 

 dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych 

następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy, 

Nie jesteśmy sami w kosmosie 

 poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata, 

 poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: 

Wenus, Merkury, Mars, 

 gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, 

zdjęcia, albumy, internet), 

 poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, 

legend z nim związanych, 



 poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z 

kosmosem – kosmonauty, astronoma, 

   W  LUTYM  poznamy literki: G, g – garnek;  W, w – waga; P, p – 

planeta oraz utrwalamy poznane już literki. Dowiemy się o zegarach, 

będziemy mierzyć porównywać, szacować. Uczymy się nazw 

miesięcy i dni tygodnia. Dodajemy i odejmujemy na konkretach w 

zakresie 10. 

PIOSENKA 

„W układzie słonecznym” 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 

REFREN: 

W Układzie Słonecznym wirują planety 

Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce 

Różnią się kolorem, masą i rozmiarem 

Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale 

MERKURY: 

Merkury, to ja! 

Jestem pierwszy i najmniejszy 

Moją powierzchnie pokrywają ogromne kratery 

Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody 

W dzień jest mi gorąco 

W nocy bardzo marznę, brrr 

WENUS: 
Mam na imię Wenus 

Jestem druga w kolejności 

U mnie nieustannie upał jest bezlitosny 

Wiruję wolno, nigdzie się nie śpieszę 

I bardzo jasno świecę się na niebie 

ZIEMIA: 
Tu Ziemia! Witam serdecznie! Czuję się świetnie 

Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI


Jestem trzecią planetą od Słońca 

Moja atmosfera jest cudna 

Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij ochłodzić 

MARS: 
Hej tu Mars, planeta numer cztery 

Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały 

Mam najwyższe góry i od groma pyłu 

A! Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu! 

REFREN: 

W Układzie Słonecznym wirują planety…JOWISZ: 

Joł, joł, Jowisz, największy olbrzym gazowy 

Piąty od Słońca, na pewno nie przeoczysz 

Choć moja masa jest potężna niezwykle 

To z wszystkich planet kręcę się najszybciej 

SATURN: 
Siemanko tutaj Saturn, też się składam z gazów 

Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu 

Wirują w nich kamienie, pył i sporo lodu 

Jestem szósty od Słońca, w głowie to zakoduj 

URAN: 
Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran 

Na mnie jest najniższa temperatura 

Słynę z bladego, błękitnego koloru 

Jestem siódmą planetą i wiruję na boku 

NEPTUN: 

Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę 

Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce 

Tworzę huragany co powalą wszystko 

Więc nie zbliżaj się zbytnio bo cię zdmuchnę jak piórko 

REFREN: 

W Układzie Słonecznym wirują planety 

Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce 



Różnią się kolorem, masą i rozmiarem 

Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale 

  

 


