
Termin realizacji: 5-09.02.2018 

 

 

 

 

 

Ten tydzień zaczniemy od wiersza 

„Dyzio Marzyciel” J. Tuliwa. 

Dowiemy się, o czym marzył 

Dyzio, a także poznamy marzenia 

naszych Przedszkolaków.  

Razem z Kubusiem Puchatkiem i 

jego niezaspokojonym głodem 

poćwiczymy prawidłowe liczenie.  

Porozmawiamy o tym, jakie bajki i postacie z bajek dzieci 

lubią najbardziej. 

Wspólnie pobawimy się w kąciku teatralnym.  

Nauczymy się piosenki G. Turnau „Księżyc w misce”. 

Metodą origami wykonamy papierowe smoki. 

Zapoznamy się z literą S małą i wielką. 

 

Opracowała J. Warzecha 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ta drabina to schody do nieba,  

a ta miska nad schodami to 

księżyc. 

Tamten miecz  

to zwyczajny pogrzebacz,  

a z garnków są hełmy rycerzy. 

Lecz kto w te czary nie uwierzy? 

To jest teatr, to jest teatr. 

To jest teatr 

A teatr jest po to,  

żeby wszystko było inne niż dotąd. 

Żeby iść do domu w zamyśleniu  

w zachwycie. 

I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć... 
 

Grzegorz Turnau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termin realizacji: 12-16.02.2018 

Zabawy na śniegu 
 

Dalej saneczki… Ale wspaniale się na nich 

mknie.  

W tym tygodniu porozmawiamy o tym, 

jakie dyscypliny sportu przypadają na tę 

porę roku. Oczywiście nie zapominając o 

bezpiecznej zabawie. 

Wykonamy eksperyment - roztopimy śnieg 

i sprawdzimy, czy jest czysty? I czy można go jeść? 

Oraz poobserwujemy przez szkła powiększające śnieg. 

Śnieg szybko się topi, trudno będzie nam dokładnie 

przyjrzeć się patką śniegowym, dlatego też obejrzymy 

prezentacje multimedialna ukazującą te cudne 

gwiazdeczki w powiększeniu. 

W tym tygodniu rozmawiać będziemy 

również o tym, w jaki sposób można 

bawić się na śniegu, jakie zabawy są 

bezpieczne, a jakich raczej powinniśmy 

unikać. Z folii malarskiej zrobimy 

lodowisko i przy utworze Vivaldiego „Zima” – 

wyobrazimy sobie, że jesteśmy na lodowisku.  

(ilustracje pobrane ze strony: http://www.illustrationsof.com/1222980-royalty-free-cat-clipart-

illustration) 

 

 



Termin realizacji: 19-28.02.2018 

 

W kosmosie 
 

„Dzień dobry, dobranoc” – na podstawie wiersza  

W. Badalskiej porozmawiamy o następstwach dni i nocy.  

 

Utrwalimy nazwy dni tygodni i miesięcy.  

Wspólnie wykonamy makietę planety 

ziemi, słońca oraz księżyca. 

Obejrzymy film przedstawiający wygląd 

kosmosu  

oraz planet z naszego gwiazdozbioru. 

 

Wspólnie wykonamy makietę rakiety... może podczas lotu 

kosmicznego spotkamy jakieś inne formy życia?? 

 

W „Atlasie” obejrzymy w jaki sposób wygląda nasz układ 

słoneczny, zapoznamy się z wyrazami do 

globalnego czytania: słońce, kosmos, 

planeta, ziemi, rakieta. 

A podczas zabaw słuchowych będziemy 

polować na głoskę „r”. 

 

Opracowała J. Warzecha 



 

 

Zielone ufoludki 

(Fasolki) 

 
 

Mój brat wciąż czyta o kosmitach,  
Gwiazdach, planetach i orbitach.  
O niczym innym nie chce słyszeć,  

Nawet do UFO listy pisze.  
 

Wreszcie zasłużył na nagrodę  
I latający ujrzał spodek,  

Bo wylądował dziś w ogródku  
Pojazd zielonych ufoludków.  

 
Zielone włosy, zielone butki,  

Całe zielone są ufoludki.  
Zielone włosy, zielone butki,  

Całe zielone są ufoludki.  
 

Kot na ich widok zaraz zmyka,  
Dziwnego boi się ludzika.  

Pierwszy kot przykrył nos ogonem,  
Może to gryzie to zielone.  

 
A czym się żywi śmieszny tworek?  
Czy zjedzą z nami podwieczorek?  

Kompot dostały, tort dostały,  
Zjadły, wypiły, odleciały.  

 
Zielone włosy, zielone butki,  

Całe zielone są ufoludki.  
Zielone włosy, zielone butki…  

 
Zielone włosy, zielone butki,  

Całe zielone są ufoludki.  
Zielone włosy, zielone butki,  

Całe zielone są ufoludki. 

 

 

 



 

 

W. Badalska 

 

„Dzień dobry. Dobranoc." 

 

 

 

 

Raz spotkało się na niebie słoneczko z księżycem. 

Zawołało: - Dobrej nocy, księżycu ci 

życzę! 

 

Księżyc, senny i zmęczony, ziewnął: - 

A-a-a-a!... 

A ja życzę ci, słoneczko, pogodnego 

dnia. 

 

 

 


