
        ZADANIA NA LUTY 

GRUPA XV WESOŁE NUTKI 

Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej 

       

     Temat tygodnia: Siły przyrody 

    Termin realizacji:  30.01.2023 – 03.02. 2023 r. 

        

 Kształtowanie postaw proekologicznych, właściwego stosunku do ochrony środowiska; 

  Wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony 

środowiska ( segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu); 

 Budzenie wrażliwości na piękno Ziemi dzięki ukazaniu jej różnorodności, bogactwa fauny i 

flory; 

 Poznanie znaków >, < 

 Zapoznanie z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku naturalnemu ze strony 

człowieka; 

 Zapoznanie z niektórymi minerałami występującymi w ziemi oraz z zawodem geologa; 

 Rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym; 

 Zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie; 

 Budzenie świadomości ekologicznej dzieci i kształtowania postaw proekologicznych; 

 Wdrażanie dzieci do racjonalnego gospodarowania wodą; 

 Rozumienie znaczenia wody dla życia zwierząt i roślin, a także zagrożeń ze strony wody 

jako żywiołu; 

 Rozwijanie myślenie przyczynowo – skutkowego; 

 

 

 

Piosenka 

Płyną statki z bananami sł. i muz. tradycyjne 

 

Płyną statki z bananami w świetle gwiazd, 

łabi du daj daj, łabi du daj. 

A każdy ładowacz śpiewa tak, 

łabi du daj daj, łabi du daj. 

Podaj, podaj, podaj mi, podaj 

Podaj, podaj, podaj mi, 

podaj  bananów kosz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Printoteka.pl 

 

Grupa XV 5 i 6 latki 

Temat tygodnia:  Cztery żywioły 

Termin realizacji: 06. 02.2023 r. – 10. 02.  2023 r. 

     

Cele: 

 Zapoznanie  z powietrzem – żywiołem potrzebnym i groźnym; 

 Kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów czystego powietrza; 

 Budzenie świadomości  ekologicznej i postaw proekologicznych 

 Zapoznanie ze sposobami wykorzystania powietrza przez człowieka; 

 Poznanie właściwości powietrza podczas eksperymentowania; 

 Poznanie żywiołu ognia, zagrożeń i korzyści, które niesie; 

 Rozumienie zakazu zabawy zapałkami, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na 

określony temat; 

 Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach; 

 Kształtowanie umiejętności rozumowania przyczynowo skutkowego; 

 Rozwijanie zainteresowań  przyrodniczych, wzbogacanie wiadomości na temat wulkanów; 

 Rozwijanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania, 

budzenie wiary we własne możliwości i umiejętności; 

 

 

Wiersz 

Wiatraki  autor Agnieszka Frączek                           

 

– Mamo, co to za straszydła? 

Zamiast liści mają skrzydła… 

Chcą pofrunąć niczym ptaki?!!! 

– Mamo, co to za dziwaki?! 

Zobacz, nogi mają w paski!… 

– Ech, maluchy, ech, głuptaski 

– szepce mama, rozbawiona i tłumaczy, jak to ona: 

– To nie drzewa ani ptaki, to po prostu są wiatraki! 

Kiedy wiatr w ich skrzydła dmie, 

kręcą się, czy chcą, czy nie, 

gnają, pędzą, a my stąd 

w całym domu mamy prąd ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tenstickers.com 



Grupa XV 5 i 6 latki 

Temat tygodnia:  Wielka wyprawa 

Termin realizacji:  13. 02.2023 r. – 17.02.2023 r. 

 

 

Cele: 

 Kształtowanie umiejętności odkrywania, dostrzegania w najbliższym otoczeniu, nowych 

rzeczy, zjawisk; 

 Rozwijanie ciekawości i wrażliwości na walory otoczenia; 

 Poznanie liter r, R, 6 l. kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej 

i głoskowej; 5l. 

 Czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów 

 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw różnych pojazdów, dzielenie 

ich na powietrzne, wodne, lądowe 

 Zapoznanie z cyfrą 7, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania 

 Rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci; 

 Rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu przez tworzenie akompaniamentu do 

muzyki 

 ;Nabywanie umiejętności obserwowania, wnioskowania na podstawie pracy z mapą, 

rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; 

 Rozwijanie umiejętności planowania i konstruowania gry planszowej; 

 Utrwalanie nazw środków transportu. 

 

 

 

 

 

Wiersz – rysowanie do wiersza 

Samolot  autor Arkadiusz Maćkowiak 

 

Blisko siebie kreski dwie. 

 Połącz łukiem teraz je.  

Kadłub już samolot ma, 

Teraz skrzydła duże dwa. 

Jeszcze mniejszą parę spraw 

I oczekuj głośnych braw. 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

                                                                                                    

     

    Dreamstime.com 

 

 

 

 



Grupa XV 5 i 6 latki 

Temat tygodnia: Nasze podróże 

Termin realizacji: 20 02 .2023 r. – 24. 02.  2023 r. 

        

Cele: 

 Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego 

różnorodności; 

 Poszerzenie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych: Antarktyda, 

Himalaje 

 Uwrażliwienie na piękno fauny i flory; 

 Zachęcanie do odkrywania świata w trakcie oglądania prezentacji multimedialnej; 

 Poznanie liter g, G; 

 Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej;5l. 

 Czerpanie radości z samodzielnego czytania tekstu; 

 Zapoznanie dzieci z położeniem biegunów północnego i południowego, poznanie 

środowiska życia Inuitów ( zwanych Eskimosami) sposobem ich ubierania się, 

przemieszczania, budowania domów; 

 Zapoznanie z terminem polarnik, igloo, Inuita; 

 Zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi Arktykę i Antarktydę, rozwijanie 

zainteresowań światem zwierząt, rozwijanie słownictwa czynnego dzieci; 

 Rozwijanie słuchu muzycznego, umiejętności wokalnych, doskonalenie poczucia rytmu; 

 Zapoznanie dzieci z położeniem równika, wzbogacenie słownictwa o wyrażenia: równik, 

Sahara, Afryka, Brazylia; 

 Poznanie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w ciepłych rejonach świata; 

 Rozwijanie umiejętności czytania; 

 Poszerzenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego zwierząt dziko żyjących. 

 

 

Wiersz 

Podróże, autor Jan Brzechwa 

 

Czeka pociąg, stoją wagony, 

eden zielony, drugi czerwony. 

Pasażerom oczy się śmieją:  

Pojedziemy w świat koleją. 

Podróże, podróże, to zabawa ciekawa. 

Podróże, podróże, to daleka wyprawa. 

Choć nasze podwórze niepozorne, 

nieduże, 

lecz nasza zabawa to dalekie podróże. 

Teraz mamy wielką ochotę 

lecieć w nieznany świat samolotem. 

Ziemia w dole za chmurą znika, 

każdy zmienia się w lotnika. 

Płynie statek, statek olbrzymi, 

fala się mieni, komin się dymi. 

Nowy ląd nam się wnet ukaże, 

każdy z nas jest marynarzem.                                                 Dreamstime.com 

 

 

                                                                                                           Opracowała: Justyna Utnicka 


