
 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty 2023 

Wszystko jest muzyką  – uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza, 

rozwijanie percepcji słuchowej, zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry, wprowadzenie litery „n”, „N”, rozwijanie umiejętności analizy 

i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, poznanie liczby 10, 

doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, 

graficznym), wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów, kształtowanie słuchu muzycznego 

i poczucia rytmu, poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania podczas koncertu, uświadomienie wartości wynikających z obcowania 

z muzyką klasyczną 

Pod ziemią, pod wodą  – zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami ziemi, wprowadzenie litery w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy 

sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”, doskonalenie umiejętności 

przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych w zakresie 10, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich 

rodzajów, zapoznanie dzieci z budową wulkanu oraz procesami zachodzącymi w nim, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów                          

i wyciągania z nich wniosków 

W kosmosie  – poznanie pojęć kosmos, Układ Słoneczny, planety, zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz                              

z zawodami (astronom, astronauta), poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień                     

i noc), wprowadzenie litery p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie nazw i kształtów figur 

geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, poznanie nazw i wyglądu statków 

kosmicznych oraz ubrań astronautów  

Prehistoryczny świat - zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i relikty przeszłości, uświadomienie roli muzeum w życiu 

człowieka, wprowadzenie litery j, J, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie nazw zawodów (archeolog, 

paleontolog), poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat dinozaurów i ich życia, doskonalenie umiejętności matematycznych, w tym 

kodowania, przeliczania, układania rytmów, utrwalanie figur geometrycznych 

                       Piosenka do nauki                                                                                                            Wiersz do nauki  

                     Zima                                                                                                            Planety                                                                                             
sł. Monika Kluza, muz. Monika i Mateusz Kluza, aranż. Mariusz Kluza                                                                                                    aut. B. Forma                                                                                                                                     

  Ref. Zima, zima – pada śnieg.                                                                           Słońce to gwiazda, świeci na niebie. 

                        Zima, zima – bawmy się.                                                                            Ciepłe promienie wysyła do Ciebie. 

                      Zima, zima – trzeszczy lód.                                                                        Merkury, Wenus to Słońca sąsiedzi, 

                     Zima, zima – szczypie mróz.                                                                      może je człowiek kiedyś odwiedzi?                                                                                                                                                                            

                                                                                                                       Potem jest Ziemia, wszyscy ją znamy,                                                                                                                                                                   

    Dziś bałwanki z śnieżynkami                                                                    za Ziemią Mars częściowo zbadany.                                                                                                                                                                     

    Tańczą rocka pod gwiazdami.                                                                   Pokryty pyłem oraz skałami 

    Pędzą konie poprzez las.                                                                            i nieczynnymi już wulkanami. 

    Pani zima woła nas!                                                                                   A dalej Jowisz, Saturn i Uran,                  

                                                                                                                                    Neptun hen w gwiezdnych chmurach. 

Ref. Zima, zima – pada śnieg. …                                                                      Wokoło Słońca się przemieszczają 

                                                                                                                                    i tajemnice swoje wciąż mają. 

                 Wszystkie dzieci roześmiane                                                                                     

                  Biegną razem na polanę.                                                                             

                     Białe śnieżki pójdą w ruch.                                                                         

                 W zdrowym ciele zdrowy duch!                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                           

Ref. Zima, zima – pada śnieg. …                                                                       

                                                                                                                                          

                    Wiatr wiruje nad drzewami.                                                                                               

                    Gra melodie z sopelkami.                                                                             

                    Natura dziś zaprasza nas.                                                                             

                    To zimowych przygód czas                                                                                                                                                                      

          

                                         Ref. Zima, zima – pada śnieg….                                                                           


