
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE                         

NA MIESIĄC LUTY 2022 r.  DLA GRUPY MOTYLKI 

 
  Tydzień I – 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. 

 

 

 
 
 

 

                                                                                           Opracowała: mgr Alicja Kazimierska  
                                                                                                                                                                                     



                                                 WIERSZYK MIESIĄCA : 

 

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 

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 

 


