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GRUPA IX PUCHATKI 

LUTY 

         www.geocaching.com 

 

Zadania realizowane w miesiącu Lutym 

Tematy kompleksowe: 

 

 "Śnieżna kraina" 

 "Zimą opiekujemy się ptakami" 

 "Domy i domki" 

 "Dbamy o zdrowie" 

                           

http://www.sp3.dobremiasto.org 

 



Temat kompleksowy: "Śnieżna kraina" 

Termin realizacji (29.01.-02.02.2018r.) 

 

Cele: 

 Doskonalenie umiejętności klasyfikowania  

 Poznanie wiersza „Jedzie Zima” 

 Wdrażanie do uważnego słuchania   

 Uwrażliwienie na muzykę 

 Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach 

ruchowych  

 

 

 

 

 

 

 

 



WIERSZ 
Autor: H. Ożogowska 

 

 

Jedzie pani Zima 

na koniku białym, 

spotkały ją dzieci, 

pięknie powitały: 

 

- Droga pani Zimo, 

sypnij dużo śniegu, 

żeby nam saneczki 

nie ustały w biegu. 
 

 
https://pl.dreamstime.com 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: "Zimą opiekujemy 

się ptakami" 

Termin realizacji (05.02.-09.02.2018r.) 

 

Cele: 

 Rozwijanie ekspresji ruchowej i muzycznej 

 Rozpoznawanie i nazywanie ptaków 

 Uwrażliwienie dzieci na los ptaków 

zimujących w Polsce 

 Uświadomienie dzieciom konieczności 

systematycznego dokarmiania ptaków 

 

 

https://nestcourse.wordpress.com 



 

PIOSENKA 

(sł. i muz. D. i K. Jagiełło)  

I. 

Przyszła zima, śnieżna zima, 

zasypała pola, 

głodny ptaszek puka w okno 

naszego przedszkola. 

Ref.: Zima, zima, zima, 

trzaskający mróz. 

Wszystkie głodne ptaki (bis) 

czas nakarmić już. 

II. 

Zmarzły mu na mrozie nóżki, 

zmarzły mu skrzydełka, 

prosi o okruszki chleba 



i domek z pudełka. 

Ref.: Zima, zima, zima… 

 

 
https://pl.depositphotos.com 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: "Domy i domki" 

Termin realizacji (12.02.-16.02.2018r.) 

 

Cele:  

 Konstruowanie budowli z klocków 

 Doskonalenie percepcji słuchowej - zagadki 

słuchowe 

  Kształtowanie umiejętności klasyfikowania 

 Wykonanie pracy plastycznej "Dom Pawełka” 

 

 

 

 

 

 

 



WIERSZ  

„Domek” 
autor: Agnieszka Karcz 

                Mały domek daszek ma, 

a na daszku ptaszki dwa. 

Duże okna, z przodu drzwi,  

a przed domem schody trzy. 

Obok domku buda psa,  

który długi ogon ma. 

Wokół domku stary płot, 

a na płocie czarny kot  

 
https://www.123rf.com 



Temat kompleksowy: "Dbamy o zdrowie" 

Termin realizacji (19.02.-23.02.2018r.) 

 

Cele:  

 Zwrócenie uwagi na pozytywny wpływ 

ruchu na nasze zdrowie, 

 Kształtowanie pozytywnych postaw 

prozdrowotnych, 

 Zachęcenie do aktywności ruchowej i 

uprawiania sportu. 

 

 

 

 

 

 

 



WIERSZ 

Autor: J. Koczanowska 

Gimnastyka to zabawa, 

ale także ważna sprawa, 

bo to sposób jest jedyny, 

żeby silnym być i zwinnym. 

 

Skłony, skoki i przysiady 

trzeba ćwiczyć - nie ma rady! 

To dla zdrowia i urody 

niezawodne są metody. 
 

 

http://docs6.chomikuj.pl/ 


