
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – 

WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY W 

GRUPIE BIEDRONKI  

 
Tematy kompleksowe: 
 

TYDZIEŃ I –BEZPIECZNE FERIE- poznawanie zasad i miejsc bezpiecznych zabaw 

zimowych; rozumienie konieczności  wybierania bezpiecznych miejsc do zabaw (wdrażanie 

do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych); współpraca                                         

z rówieśnikami;  rozpoznawanie  i nazywanie wybranych sportów zimowych oraz sprzętu 

potrzebnego do ich uprawiania; 

TYDZIEŃ II –  BALE W KARNAWALE-przybliżenie obchodów karnawału w innych krajach  

poznanie historii bali kostiumowych, maskowych; 

 

TYDZIEŃ III- KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ ?- wprowadzanie do zapisu, działań 

matematycznych ze znakiem „+”, rozwijanie umiejętności dodawania      w zakresie 9, 

wzbogacenie wiedzy o wybranych zawodach; dostrzeganie zachodzących zmian 

technologicznych; zapoznanie   z postacią wynalazcy, zapoznanie z wybranymi wynalazkami. 

 

 

TYDZIEŃ IV –CZY KOT W BUTACH BYŁ NA WESELU KOPCIUSZKA?-  rozwijanie umiejętności 

liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 10, zapoznanie z zawodem bibliotekarza, 

zapoznanie ze sposobami korzystania z biblioteki; zapoznanie z wybraną akcją społeczną, 

popularyzowanie czytelnictwa; układanie i opowiadanie historyjek, tworzenie autorskiej 

książki, zapoznanie z wybranymi związkami frazeologicznymi, wzbogacanie słownictwa. 
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WIERSZYK MIESIĄCA: 

Karnawał  Z. Dmitroca  

W karnawale, w karnawale 
Dookoła wielkie bale, 
Gdy orkiestra pięknie gra, 
Dobry humor każdy ma! 
Bal maskowy, bal maskowy 
Jest naprawdę pomysłowy, 
Można przebrać się za jeża, 
Krasnoludka lub rycerza. 
Wszędzie sami przebierańcy, 
W karnawale, w karnawale 
Dzieci bawią się wspaniale, 
W karnawale każdy chce 
Tańczyć, śpiewać, bawić się 

 

 

 



PIOSENKA MIESIĄCA:  

„ZIMOWA POLECZKA” 

Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie 
Kochają bałwanki i tańczą ją co dzień 
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr 
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak 

Ref: Ha, ha, ha, ha 
Hi, hi, hi, hi 
Śniegowe bałwanki 
To my, właśnie my 

Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki 
Z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki 
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr 
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak! 

Ref: Ha, ha, ha, ha 
Hi, hi, hi, hi... 
 

Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła, 
Lecz skoczna muzyka do tańca nas woła, 
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr, 
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak! 

Ref: Ha, ha, ha, ha 
Hi, hi, hi, hi... 
 

 

 


