
        ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  

                                                LUTY 2018 

                                         W Grupie ŻABEK 

 

- Będziemy organizować przestrzeń. 

 Doskonalić wiedzę na temat cykliczności  

zdarzeń i organizacji czasu w stałych  

następstwach dnia i nocy, pór roku,  

dni tygodnia, miesięcy. 

- Będziemy poznawać co to rym, 

 nazwy dni tygodnia, miesiąca. 

- Poznamy trójkąt, koło, kwadrat. 

- Tańczyć przy piosence: Ta Dorotka. 

- Będziemy realizować program  

,, literka w krainie baśni’’. 

- W ,, Matematycznych ogrodach Willego’’ doskonalić liczenie. 

Poznamy liczby porządkowe. 

- Wykonamy zaproszenia oraz prezenty dla Babci i Dziadka. 

- Będziemy opowiadać jak wygląda nasz dzień. Co robimy rano? 

- Za pomocą piosenki: „Ta Dorotka” przeanalizujemy dzień 

Dorotki. 

- Na podstawie własnych zdjęć przyniesionych z domu omówimy 

zmiany w naszym wyglądzie. Jestem duży byłem mały. 

- Będziemy słuchać, śpiewać, tańczyć, recytować i na dzień Babci się 

   szykować. 

- Rozmawiać o Ziemi naszej planecie i kosmosie. 

- Poznawać nazwy planet i słuchać ciekawostek na ich temat. 

- Poznamy zawody związane z kosmosem (kosmonauta, astronom) 

- Będziemy słuchali opowiadania: „Jak nasza mama zreperowała 

księżyc” J. Papuzińskiej. 

- Wykonamy ufoludka z plasteliny. 

 

 

                                               Sporządziła Anna Dąbrowska 



                                     Temat kompleksowy:   

                                   „TAK NAM MIJA CZAS” 

                           Termin realizacji 05-09 luty 2018r. 

Zadania 

- Przy pomocy bajki o „Trzech świnkach” będziemy doskonalili  

wyobraźnię matematyczną. Z ogrodami Willego na podstawie bajki „Świnki Trzy” utrwalimy liczby 

porządkowe. (Pierwszy, drugi, trzeci) 

- Poznamy rytmy w mozaikach geometrycznych: kwadrat, trójkąt, koło i w zabawach  

muzycznych oraz w zabawie konstrukcyjnej na kolorowych klockach. 

- Będziemy ćwiczyć umiejętność współpracy w grupie. Rozwijać mowę, sprawność fizyczną, 

muzyczną, manualną.  

- Będziemy rozwijać naszą inwencję twórczą i umiejętności plastyczne przygotowując razem 

dekoracje na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.  

Zrobimy zaproszenia na tę uroczystość i własnoręcznie wykonamy mydełka na prezent dla babci i 

dziadziusia. 

 Będziemy organizować przestrzeń w zabawach orientacyjno -  porządkowych.  

 

 

              POZNAMY PIOSENKĘ :  

               ,,Ta Dorotka…’’ 

Ta Dorotka ta malusia, ta malusia, 

Tańcowała dokolusia, dokolusia, 

Tańcowała ranną rosą, ranną rosą 

I tupała nóżką bosą, nóżką bosą. 

Ta Dorotka ta malusia, ta malusia, 

Tańcowała dokolusia, dokolusia, 

Tańcowała i w południe, i w południe 

Kiedy słońce grzało cudnie, grzało cudnie. 

 

Ta Dorotka ta malusia, ta malusia, 

Tańcowała dokolusia, dokolusia, 

Tańcowała i z wieczora, i z wieczora, 

Gdy szło słonko do jeziora, do jeziora. 

A teraz śpi w kolebusi, w kolebusi, 

Na różowej na podusi, na podusi, 

Chodzi senek koło płotka, koło płotka: 

Cicho, bo już śpi Dorotka, śpi Dorotka. 

Cicho, bo już śpi Dorotka, śpi Dorotka...śpi  

(J. Porazińska) 

                                                                                                                  

 

                           

 



                             Temat kompleksowy:                                                     

                    ,,Wiosna, lato, jesień, zima... to się nigdy nie zatrzyma’’.  

                                   Termin realizacji 12 -16 Luty 2018r.  

W najbliższym tygodniu dzieci z grupy ŻABEK zapoznają się z 
organizacją przestrzeni i czasu, który przemija. Poznamy rytmiczność 
organizacji czasu w stałych następstwach i cykliczność zdarzeń: dzień/noc, pory 
roku, pór dnia, dni tygodnia, miesiące. Młodość/Starość, Stary Rok/Nowy Rok, 
Boże Narodzenie.         

.  

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Wiosna, lato, jesień, zima  

                                    Krążą dookoła. 

                             Zgadnij, jaka pora roku 

                                    Na zabawę woła. 

WIOSNA: Już kwiatuszki rozkwitają, wiatr cieplutki wieje 

(zrywanie kwiatów, jazda na rowerze). 

LATO: Plaża, słońce gorące, fale w morzu kuszące (pływanie, 

opalanie się). 

                                     

JESIEŃ: Kiedy liście złote, rozpoczną spadanie, cały światek 

nagle, smutnym się staje (bieg z parasolem, spadający deszcz). 

ZIMA: Pada z góry coś białego, bałwana stworzy z tego! 

(lepienie kul śniegowych). 

 



    - Nauczymy się rozpoznawać pory roku i nazwy z nimi związane 

              - Wymieńmy kolejne pory roku opisane w wierszu. 

                              - Omówimy obecną porę roku. 

          - Dowiemy się jaka była wcześniej a jaka będzie potem. 

          - Spróbujmy opisać co się dzieje w przyrodzie, pogodzie   

              w poszczególnych porach roku, czyli czym się one  

             charakteryzują i różnią (pomogą nam w tym obrazki). 

 

      - Nauczymy się na pamięć rymowanki „Cztery pory roku”  

                 Cztery pory mamy, cztery pory roku wszyscy dobrze znamy.  

             Wiosna, lato, jesień i ta czwarta zima, czasem sroga długo trzyma. 

       - Będziemy rozwiązywać zagadki. 

      - Poznamy wiersz J. Brzechwy: „Tydzień dzieci miał siedmioro” 

      - Nauczymy się kolejności dni tygodnia i ich nazwy. 

      - Będziemy przeliczać siostry i braci dni tygodnia na podstawie wiersza  

        J. Miklaszewskiej „Tydzień”. 

    - Utrwalimy liczby porządkowe przy pomocy wiersza: „Tydzień”.      

 

                                    Tydzień 

 

 
 



                          TYDZIEŃ DZIECI MIAŁ SIEDMIORO 

 

                                           
 

  Jan Brzechwa 

,,Tydzień’’ 

  Tydzień dzieci miał siedmioro:        

„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”                                                                                                             

                              

Ale przecież nie tak łatwo  

Radzić sobie z liczną dziatwą:  

Poniedziałek już od wtorku                                                             

Poszukuje kota w worku,                            

Wtorek środę wziął pod brodę: 

„Chodźmy sitkiem czerpać wodę”.  

Czwartek w górze igłą grzebie  

I zaszywa dziury w niebie.  

Chcieli pracę skończyć w piątek,  

A to ledwie był początek.  

Zamyśliła się sobota:  

„Toż dopiero jest robota!”  

Poszli razem do niedzieli,  

Tam porządnie odpoczęli. 

Tydzień drapie się w przedziałek:  

„No, a gdzie jest poniedziałek?” 

1. PIERWSZY zawsze 

PONIEDZIAŁEK 

 

2. Drugi WTOREK to wiedziałem 

 

3. Trzecia ŚRODA, dzień środkowy 

 

4. Czwarty CZWARTEK jest 

gotowy 

 

5. Piąty PIĄTEK – koniec pracy 

 

6. Szósta SOBOTA – cieszą się 

rodacy 

 

7. Siódma NIEDZIELA – to pełny 

relaks 

 

OTO TYDZIEŃ ZNACIE GO 

JUŻ TERAZ 

 



Poniedziałek już od wtorku  

Poszukuje kota w worku.                                                                                                        

                                                             I tak dalej…                                                    

 

 
TYDZIEŃ 

 Tydzień trzy siostry i czterech braci ma, 

każde już dziecko ich imiona zna. 

Poniedziałek jest bardzo miły. 

Wtorek - to siłacz, więc ma dużo siły. 

Środa, jest grzeczna i cicha 

Czwartek ma katar, więc często kicha. 

Piątek to wielki tchórz, on boi się burz. 

Sobota ma zawsze uśmiech na twarzy, 

a niedziela, o spacerze marzy. 

Tydzień bardzo kocha swoją rodzinę, 

każdego chłopaka i każdą dziewczynę. 

Poniedziałek pilnuje wtorku, 

a środa przynosi czwartkowi chusteczki w worku, 

czwartek pociesza piątek, że burza mu nie grozi 

a sobota z niedzielą zawsze na spacer chodzi. 

Zobaczcie dzieci jaką tydzień wspaniałą rodzinę ma, 

kocha ją więc bardzo i o nią dba. 

 

Jolanta Miklaszewska 

 



                                                                                

                                                           

 

Temat kompleksowy: 
 
                                                                               „KOSMOS” 

 

                                             Termin realizacji 19 – 28 Luty 2018r.                                               

 

 

 
 
W tym tygodniu będziemy rozmawiać o Ziemi naszej planecie i kosmosie. 

- Poznawać nazwy planet i słuchać ciekawostek na ich temat. 

- Poznamy zawody związane z kosmosem (kosmonauta, astronom) 

- Będziemy słuchali opowiadania’’ J. Papuzińskiej: ,,Jak nasza mama 

zreperowała księżyc.’’  

- Dzieci wysłuchają wiersza J. Koczanowskiej ,,Ufoludki’’ 

- Będą się bawiły w latające spodki, rakiety, zabawy kosmonautów. 

- Omówimy znaczenie sprawności fizycznej kosmonautów    przygotowujących 

się do lotów w kosmos. 

- Wykonamy z plasteliny ufoludki. 

- Będziemy budować stację kosmiczną z klocków. 

- Dowiemy się co to UFO i co przypomina swoim wyglądem? 

- Będziemy doskonalić liczenie i liczby porządkowe. 

 

 



 


