
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty 2022                                                  

w grupie Krasnale 

 

Jestem samodzielny w kuchni – budowanie wiedzy o świecie społecznym – zapoznanie z zawodem 

kucharza. Poznanie atrybutów związanych z pracą kucharza. Rozpoznawanie stroju kucharza. 

Odróżnianie nakryć głowy kucharza od innych zawodów. Poznanie produktów potrzebnych do 

wykonania określonych potraw. Zapoznanie  z działaniem i sposobem wykorzystywania wybranych 

sprzętów i urządzeń kuchennych.  Wdrażanie do przestrzegania zakazu samodzielnego obsługiwania 

sprzętu elektrycznego oraz do zachowywania ostrożności podczas jego użytkowania w obecności 

dorosłego. 

Karnawałowe zabawy - zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami dotyczącymi karnawału. Dostrzeganie 

uroku zabaw karnawałowych, zwrócenie uwagi na bogactwo pomysłów przy przygotowywaniu stroju 

balowego. Przeżywanie nastroju oczekiwania na zbliżający się bal. Wspólna zabawa z innymi dziećmi 

na balu karnawałowym. 

W krainie baśni - Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości. Zapoznanie dzieci 

z popularnymi utworami literatury dziecięcej, przybliżenie ulubionych bohaterów bajek. Doskonalenie 

umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażania zachowania określonych 

postaci z bajek i odczuwanych przez nich emocji Wzbudzanie zainteresowania literatura dziecięcą. 

Uświadomienie dzieciom konieczności szanowania i dbania o książki poprzez przestrzeganie zasad 

korzystania z nich. 

Chcę być matematykiem  - 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. 

 Wiersz do nauki                                                                              Piosenka do nauki 

                 Moje bajki                                                                                          Wesoły karnawał  

Gdy wieczór nadchodzi,                                                                     Kot małą myszkę wziął do tańca,                                                                                                                               

z książkami się witam.                                                                        Kapturek z wilkiem pląsa w parze.                                                                                                                   

Siadam cichutko,                                                                                 Kopciuszek tańczy z królewiczem,                                                                                                                                           

a mama mi czyta.                                                                                 choć już dwunasta na zegarze.   

I czyta mi bajki                                                                            Ref. Tańczą wesoło wszystkie dzieci,                                                                                                                                   

o dzielnych rycerzach,                                                                         piękna muzyka głośno gra.                                                                                                                                                                                                               

smokach, czarownicach                                                                       W górze wirują już balony,                                                                                                                                                                                                                                                      

i zaklętych wieżach.                                                                             to nasz karnawał na sto dwa! 

O Śpiącej królewnie                                                                             Pirat z syrenką podryguje                                                                                                                                                  

i o rybce złotej,                                                                                     i krasnoludków grupa cała                                                                                                                                                       

i o tym, jak młynarz                                                                              bawi się w kole, podskakuje,                                                                                                                                        

przyjaźnił się z kotem.                                                                          a razem z nimi Śnieżka mała.  

Choć jestem przy mamie,                                                             Ref. Tańczą wesoło wszystkie dzieci,                                                                                                                            

to mi się wydaje,                                                                                   piękna muzyka głośno gra.                                                                                                                                                

że widzę naprawdę                                                                               W górze wirują już balony,                                                                                                                                                                    

te postacie z bajek.                                                                                to nasz karnawał na sto dwa! 

 


