
w pierwszym tygodniu lutego 
przypomnimy sobie nazwy wszystkich członków rodziny. Dowiemy się  jak spędzać 
wolny czas na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem. Będziemy wzmacniali więzi 
emocjonalne z babcią i dziadkiem, a także kształtowali uczucie przywiązania  
i szacunku do osób starszych. Przygotowywać się będziemy do  krótkiego programu 
artystycznego, który zaprezentujemy babciom i dziadkom pod koniec miesiąca. 

 
w drugim tygodniu będziemy 

poznawali różne wartości, takie jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, 
itp., poprzez literaturę i różne formy teatralne. Poznamy co oznacza słowo empatia,  
i dowiemy się w jaki sposób można udzielać pomocy osobom potrzebującym, dzięki 
temu rozwiniemy umiejętności  rozpoznawania i nazywania  emocji.   Poznamy różne 

 zachowania   postaci z literatury dziecięcej i postaramy się je ocenić. 8 lutego będziemy 
    obchodzić Dzień Pizzy. 

w kolejnym tygodniu zapoznamy się  
z rolą muzyki w życiu człowieka, będziemy nazywać i rozróżniać wybrane 
instrumenty muzyczne. Poznamy brzmienie wybranych instrumentów, pobudzimy  
i rozwiniemy swoją aktywność twórczą, oraz zainteresowania muzyczne. 14 lutego 
będziemy obchodzić Walentynki – Dzień Przyjaźni. 
 

w ostatnim tygodniu 
lutego wzbogacimy nasze wiadomości na temat Układu Słonecznego, rozbudzimy  
wyobraźnię przestrzenną i kreatywność. Przyswoimy nowe nazwy: globus, 
wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc. Poznamy przybory i narzędzia potrzebne do 
obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskop. Dowiemy się wielu 
ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata. 25 lutego odbędzie się Bal karnawałowy. 



                 

 

 

 

 

 

 

 
WITAJCIE W NASZEJ BAJCE 

 
Autor: Jan Brzechwa 

 
Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, 

Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,  

Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, 

A dzieci wiem coś o tym latają samolotem. 

 

Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu  

I nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie.  

 

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, 

Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,  

Bo z wami jest weselej, ruszymy razem w knieje,  

A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa.  

 

My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami, 

A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo. 

 

Witajcie W Naszej Bajce - YouTube 

KARNAWAŁ 
  

Autor: Zbigniew Dmitroca 
 

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! 

 


