
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC LUTY 

GRUPA I 

 

1. KARNAWAŁ – zapoznanie ze znaczeniem słowa karnawał . Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych 

tańców. Kształtowanie  umiejętności twórczych podczas ozdabiania maski karnawałowej za pomocą różnorodnego 

materiału plastycznego. Rozwiązywanie zagadek słuchowych i obrazkowych kształtujących logiczne myślenie. 

2. JESTEŚMY SAMODZIELNI W KUCHNI – przybliżenie zawodu osób pracujących w przedszkolnej kuchni zapoznanie  

z wyposażeniem i przyborami jakie potrzebne są kucharzowi do przygotowania posiłków. Poznanie zasad zdrowego 

żywienia, zachęcanie do spożywania warzyw, owoców, nabiału, ograniczenia słodyczy w diecie dzieci. Inspirowanie zabaw 

związanych z zawodem kucharza. 

3. BAŚNIOWY ŚWIAT – zapoznanie z niektórymi postaciami świata baśni. Próba oceny postępowania bohaterów pozytywnych 

i negatywnych. Rozpoznawanie znanych postaci , słuchanie fragmentów bajek. Zabawy twórcze, rozwijanie małej motoryki, 

ćwiczenia spostrzegawczości, koncentracji uwagi 

4. CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM – określanie wysokości przedmiotów, stosowanie słów: wysoki , niski, rozwijanie 

umiejętności określania masy różnych przedmiotów, przykłady przedmiotów lekkich i ciężkich. Zapoznanie z przyborami 

do mierzenia masy i długości przedmiotów. 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC LUTY 

GRUPA II 

 

1.JESTEM SAMODZIELNY W KUCHNI – poznanie zawodu kucharza: poznawanie czynności, jakie wykonuje kucharz, nazywanie 
narzędzi do pracy, zwrócenie uwagi na jego ubiór. Rozwijanie poczucia rytmu i koncentracji uwagi podczas ćwiczeń i zabaw 
muzycznych. Rozwijanie sprawności rąk poprzez wycinanie prostych kształtów i naklejanie. Zachęcanie do zabaw w kąciku 
kuchennym , wykonanie ciasteczek z masy solnej. Rozwijanie percepcji słuchowej. 
 
2.W KRAINIE BAŚNI – słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów, poznanie przygód bohaterów 
wybranych bajek dla dzieci. Rozwijanie sprawności mówienia, budowania zdań prostych.  Rozbudzanie  zainteresowań 
czytelniczych, rozwijanie  umiejętności uważnego słuchania tekstu,  układanie obrazków według kolejności zdarzeń. Dostrzeganie 
w otoczeniu przedmiotów o rożnych kształtach. 
 
3.CHCĘ BYĆ MATEMATYKIEM –zachęcanie dzieci do zabaw matematycznych, utrwalanie pojęcia para.  Rozwijanie umiejętności 
liczenia w zakresie czterech i więcej. rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg określonej cechy (koloru, wielkości, 
przeznaczenia). Zachęcanie do ćwiczeń ruchowych z różnymi przyborami.  
Rozwijanie umiejętności mierzenia. 

 
4.TAK MIJA CZAS –dostrzeganie rytmu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku. Poznawanie pór dnia: rano, południe, wieczór 
i noc . Rozwijanie orientacji przestrzennej, określanie położenia budzika względem innych przedmiotów.  Układanie dowolnych 
kompozycji z figur geometrycznych- wykorzystanie klocków Froebla. Rozwijanie umiejętności wycinania.  
 

 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC LUTY 

GRUPA III 

 

1. JESTEM SAMODZELNY W KUCHNI-  zapoznanie z wyposażeniem kuchni, poznanie zawodu kucharza, określanie pór dnia  

i spożywania posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), kształtowanie umiejętności reagowania ruchem na melodie grane głośno 

i cicho, zwracanie uwagi na zdrowe odżywanie się, kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków, 

rozwijanie umiejętności korzystania z odpowiedniego doboru sztućców do danej potrawy, poznanie sprzętu występującego 

w kuchni, zapoznanie z literą g: małą, wielką, drukowaną. 

2. ZNAMY TE BAŚNIE: kształtowanie umiejętności porównywania różnych przedmiotów, obiektów, poznawanie baśniowych 

bohaterów, zwracanie uwagi na bohaterów negatywnych i pozytywnych, zapoznanie z literą w: małą, wielką, drukowaną, 

zapoznanie z etapami powstawania książki, poznanie pracy introligatora oraz korzyści z czytania książek, zachęcanie do 

kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat baśni, rozwijanie słuchu fonematycznego oraz sprawności manualnej, rozwijanie 

umiejętności liczenia, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8, poznanie figur geometrycznych: koła, kwadratu, trójkąta. 

3. CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM (temat realizowany 2 tygodnie): rozwijanie umiejętności liczenia, zapoznanie  

z nazwami miesięcy, zapoznanie z wagą szalkową, stosowanie określeń: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo, rozwijanie 

umiejętności mierzenia długości i objętości, poznanie urządzeń do mierzenia czasu, zapoznanie z literą p: małą, wielką, 

drukowaną.  
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GRUPA IV 

 

1. W KARAINIE BAŚNI– Dokonujemy oceny postępowania bohaterów literackich; Rozpoznajemy i opisujemy wygląd litery g, G; Wiemy czym 

zajmuje się scenograf i aktor; Umiemy wyjaśnić co to jest scenografia, kurtyna, scenariusz ; Znamy zasady obowiązujące w teatrze; Wykorzystujemy  

w grach i zabawach znajomość kierunków i określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni; Wypowiadamy się na temat bohaterów  

w literaturze dziecięcej; Umiemy układać historyjki obrazkowe zgodnie z kolejnością zdarzeń;  

2. ŚWIAT MUZYKI– Potrafimy wyjaśnić znaczenie słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta; Poznajemy wygląd liter w, W; Samodzielnie 

tworzymy muzykę wykorzystując instrumenty; Znamy znaczenie słów: filharmonia, sala koncertowa; Wiemy jak należy się zachować podczas 

słuchania koncertu; Wypowiadamy się na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina; Umiemy wykonać ilustrację do wysłuchanego 

fragmentu utworu muzyki poważnej; Rozpoznajemy i nazywamy wybrane instrumenty muzyczne;  Rozpoznajemy i nazywamy cyfrę 9; Wiemy, co to 

jest : klucz wiolinowy, nuta, gama oraz nazywamy nuty na pięciolinii (gama C-dur); Potrafimy wymienić składowe części gitary oraz badamy 

właściwości strun.  

3. KOSMOS - Znamy zjawiska i obiekty występujące w kosmosie; Rozpoznajemy i opisujemy wygląd liter p, P; Rozpoznajemy planety Układu 

Słonecznego, podajemy ich nazwy we właściwej kolejności występowania od Słońca; Opisujemy wygląd poznanych planet;  Wiemy, jakie właściwości 

fizyczne ma soda, olej, barwik; Obserwujemy proste reakcje chemiczne; Wiemy, kim był i co odkrył Mikołaj Kopernik; Dodajemy  

i odejmujemy z użyciem liczb od 1 do 9; Znamy wybrane gwiazdozbiory;     

4. PIENIĄDZE –  Posiadamy wiadomości na temat polskich pieniędzy, historii i sposobu wydawania; Wiemy, jak wytwarza się pieniądze; Wiemy, 

co to jest awers i rewers; Potrafimy oszczędzać oraz znamy sposoby przechowywania pieniędzy; Rozumiemy rolę banku i podstawowych jego funkcji; 

Chętnie wypowiadamy się na temat oszczędzania, planowania wydatków oraz racjonalnego wydawania pieniędzy; Umiemy dokonywać obliczeń 

pieniężnych w sytuacjach kupna i sprzedaży;  

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC LUTY 

GRUPA V 

 

1.BAŚNIE  BAJKI, BAJECZKI  - budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą; rozwijanie logicznego myślenia; dokonywanie oceny postępowania 

bohaterów literackich; aktywizowanie umysłu i emocji dzieci do odgrywania scenek dramowych. Odkrywanie litery g: małej i wielkiej, drukowanej  

i pisanej. Wzbogacanie wiedzy na temat teatru; utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia 

teatralnego.  Utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 8. Wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.  

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas opowiadania i układania wg kolejności zdarzeń historyjki obrazkowej.        

                                                                            

2.MUZYKA  WOKÓŁ NAS –poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta; poznawanie dawnych i nowoczesnych 

urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki; muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu  

i inwencji twórczej. Odkrywanie litery w: małej i wielkiej, drukowanej  i pisanej. Zdobywanie wiadomości na temat filharmonii. Wzbogacanie 

wiadomości na temat wielkiego kompozytora – Fryderyka Chopina; rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych w przedszkolnej 

orkiestrze; zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych. Odkrywanie zapisu cyfrowego 

liczby 9.                                           

                                                                                                                                                                                                                   

3.NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE - poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego. 

Odkrywanie  litery p: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Rozwijanie mowy; poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji np. sody, 

octu, oleju, barwnika. Przybliżanie sylwetki wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika. Utrwalenie poznanych znaków matematycznych: +, 

= oraz liczb od 1-9 ; przeliczanie w zakresie 9. Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej; rozwijanie mowy; Wzbogacanie wiadomości na temat 

gwiazd, poznawanie nazw wybranych gwiazdozbiorów.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.POZNAJEMY  POLSKIE  PIENIĄDZE - wzbogacanie wiadomości na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu wytwarzania; porównywanie 

sposobu wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie. Rozumienie potrzeby oszczędzania, poznawanie sposobów przechowywania pieniędzy; zapoznanie 

z instytucją użyteczności publicznej (bank). Nazywanie i klasyfikowanie produktów ze względu na miejsce ich zakupu (sklepy); rozwijanie 

umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach wymiany: kupno – sprzedaż.  

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

NA MIESIĄC LUTY 

GRUPA VI 

1. W KARNAWALE SAME BALE - poznanie różnic między balami dawniej i dziś, projektowanie masek i kostiumów  
karnawałowych, rozwiązujemy zagadki i rebusy obrazkowo – wyrazowe utrwalające wiadomości o karnawale, poznanie 
zwyczajów karnawałowych w różnych krajach, utrwalenie umiejętności przeliczania na konkretach, doskonalenie sprawności 
manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych, uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych, słuchanie  z uwagą 
czytanego tekstu; wypowiadanie  się na określony temat, reagowanie na zmianę tempa w muzyce. 

 
2. JESTEM SAMODZIELNY W KUCHNI – zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,  pełnienie dyżurów, np. przy 
nakrywaniu stołu do posiłków,  poznanie wyposażenia kuchni, poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego 
otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób, doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami, 
rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie sprawności manualnej ,poszerzenie czynnego słownika dziecka, poznanie 
litery „g”. 

 
3. W KRAINIE BAŚNI – poznanie znanych bajkowych postaci, podejmowanie próby wchodzenia w proste role, uczestniczenie  
w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, 
pod, przed, za, wysoko, nisko, liczenie palców, przedmiotów itp., składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru, 
poznanie litery „z” oraz zapisu cyfrowego liczby 8. 

 
4. CHCĘ BYĆ MATEMATYKIEM – powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, wskazywanie 
wymienionych części ciała, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, 
nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach, porządkowanie 
jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi, używanie określeń: wysoki, niski, długi, 
krótki,układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,  poznanie litery „P”. 

 
 


