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NA MIESIĄC LUTY 2022r. DLA DZIECI 4 letnich 

GRUPA SMERFY 
 

 
Tematy kompleksowe: 

Tematy kompleksowe: 

 

Tydzień I – "Bezpieczne ferie" – propagowanie zdrowego stylu życia, wdrażanie do dbania 

o własne zdrowie. 

Tydzień II -  ,,W karnawale same bale"- poznanie  tradycji polskich – bale karnawałowe, 

stroje balowe, rekwizyty, poznanie  zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej, podczas 

balu. 

Tydzień III – „Projekt Emocje” - Wskazywanie różnych stanów emocjonalnych (np.: złość, 

smutek, radość, strach) .Podawanie przykładów sytuacji, w których występują pozytywne 

emocje i negatywne emocje. Poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania 

cudzych uczuć. Zabawy w teatr, wcielanie się w rolę, pokazywanie emocji. 

Tydzień IV – „Nie jesteśmy sami w kosmosie” – Dostarczanie wiadomości na temat Układu 

Słonecznego, pogłębianie wiedzy na temat kosmosu. Zaznajomienie  z pojęciami takimi jak: 

Słońce, Układ Słoneczny, planeta, księżyc. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania 

utworów. 
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Piosenka miesiąca „Taniec bałwanków” 

Stoisz smutny, nasz bałwanku, ze spuszczoną głową. 

Może chciałbyś mieć przy sobie panią Bałwankową?                                                                                                                                  

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 

Dobrej żony wciąż mi brak! 

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 

Bałwankowej brak!                                                                                                                                         

Ma korale z jarzębiny Bałwankowa żona, 

ale łatwo poznać z miny że dziś jest zmartwiona. 

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 

Mego synka jeszcze brak! 

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 

Synka jeszcze brak! 

Stoi bałwan z Bałwankową, w środku zaś Bałwanek. 

Jeszcze chwila i rozpoczną bałwankowy taniec. 

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 

Przydałby się jeszcze brat! 

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 

Przydałby się brat! 

Już wesołe dwa bałwanki tańczą z rodzicami, 

i my także się pobawmy razem z bałwankami. 

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 

Zatańcz z nami raz i dwa! 

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! 

Zatańcz raz i dwa! 

Wiersz „My się chłodu nie boimy” 

My się chłodu nie boimy, 

podskoczymy, zatańczymy. 

Dalej, dalej całą grupą 

łap za rączki, kręć się w kółko! 

W kotka, w myszkę, przez boisko, 

przestraszymy złe wietrzysko. 

Niech przed zimnem nikt nie tchórzy, 

to wyrośnie zdrów i duży. 

 


