
Zadania do realizacji na miesiąc luty 2022 

1. Rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia 
przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, 
zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

2. Zaciekawienie literaturą dziecięcą. Oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, 
zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

3. Wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie 
sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

4. Uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, 
ruchowych, z elementami pantomimy itp.).

5. Zapoznanie dzieci z ośrodkami kultury – teatr, filharmonia, kino, muzeum. Budzenie 
zainteresowania sztuką.

6. Pogłębianie wiedzy na temat zwierząt prehistorycznych i dinozaurów.

Wiersz „Moje bajki” Piosenka „Kim będę w przyszłości”

Gdy wieczór nadchodzi,
z książkami się witam,

siadam cichutko,
a mama mi czyta.
I czyta mi bajki

o dzielnych rycerzach,
smokach, czarownicach

i zaklętych wieżach.
O śpiącej królewnie

i o rybce złotej,
i o tym, jak młynarz

przyjaźnił się z kotem.
Choć jestem przy mamie,

to mi się wydaje,
że widzę naprawdę
te postacie z bajek.

 

I. Kim będę w przyszłości, pytają mnie dorośli.
 Ja odpowiedź później dam, bo tak wiele planów
mam.
 Ja odpowiedź później dam, bo tak wiele planów
mam.

Ref.: Babcia mówi: – Bądź lekarzem.
 Dziadek: – Bądź drukarzem.
 Ciocia: – Zostań pielęgniarką.
 Wujek: – Bądź kucharką.
 Mama z tatą tak co tydzień zawód mi zmieniają.
 Nawet panie, te z przedszkola, też o to pytają.
 Nawet panie, te z przedszkola, też o to pytają 
mnie.

II. Zawody są ważne, wesołe i poważne.
 Może tak się przecież stać, że w orkiestrze będę
grać.
 Może tak się przecież stać, że w orkiestrze będę
grać.

Ref.: Babcia mówi…

III. Niech każdy pracuje, jak umie i jak czuje.
 Ja w przyszłości mogę chcieć całkiem nowy 
zawód mieć.
 Ja w przyszłości mogę chcieć całkiem nowy 
zawód mieć.

Ref.: Babcia mówi…


