
 

ZWIERZĘTA PREHISTORYCZNE 

 poznamy nazwy i wygląd prehistorycznych gadów; 

 zagramy w grę planszową „Na tropie dinozaurów”; 

 podczas zabawy sensorycznej „W poszukiwaniu ukrytych 

skarbów” będziemy szukać kamieni zakopanych w piasku 

kinestetycznym; 

 ułożymy historyjkę obrazkową „Paleontolodzy na wykopaliskach”; 

 wysłuchamy opowiadania A. Onichimowskiej „Zasypianka 

z jajem”; 

 będziemy malować farbami dinozaura; 

 usprawnimy aparat artykulacyjny podczas zabawy „Śmiejące się 

dinozaury”; 

 w ramach innowacji „O co prosi Ziemia?” odpowiemy sobie na 

pytanie „Po co nam powietrze?”; 

 nauczymy się piosenki pt. „Dino Rock’n Roll”. 

 

 

 

 

 

 

W LUTYM 

U WRÓBELKÓW 



CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE? 

 dowiemy się co to jest kosmos? oraz będziemy oglądać 

ilustracje prezentujące planety Układu Słonecznego;  

 będziemy rozwijać małą motorykę podczas ćwiczenia 

grafomotorycznego „Kosmiczna podróż”; 

 wysłuchamy wiersza J. Koczanowskiej „Ufoludki”; 

 wykonamy pracę plastyczną „Stworek z innej planety”; 

 w ramach innowacji „Jedna rączka, druga rączka zakręcimy 

bączka” będziemy układać drobne elementy na wzorze 

podczas zabawy „Kolorowe szlaczki”; 

 wspólnie zbudujemy rakietę z klocków; 

 będziemy doskonalić umiejętność liczenia podczas zabawy 

matematycznej „Droga pełna gwiazd”; 

 wysłuchamy opowiadania M. Latko „Obserwator nieba”; 

 będziemy układać „Gwiezdne rytmy”; 

 nauczymy się piosenki pt. „Trzej kosmici”. 

1. Trzej kosmici, trzej kosmici 

przylecieli rankiem, 

ten w talerzu, tamten w spodku, 

trzeci leciał w dzbanku. 

 Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko, 

drugi – chrupka bułeczka, 

a ten trzeci, drżący, chlupiący – 

jak ta kawa z mleczkiem. 

A ten trzeci, drżący, chlupiący – 

jak ta kawa z mleczkiem. 

2. Trzej kosmici, trzej kosmici 

wpadli przez okienko, 

w pokoiku na stoliku 

lądowali miękko. 

Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko… 

3. Trzej kosmici, trzej kosmici 

siedli na obrusie, 

proszą ciebie na śniadanie 

z mamą i z tatusiem. 

Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko… 



BEZPIECZNY MAŁY EUROPEJCZYK 

W ŚWIECIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 

 wysłuchamy bajki „Mój przyjaciel Necio”; 

 porozmawiamy o tym, czym jest Internet i do 

czego służy; 

 poznamy zasady bezpiecznego korzystania z 

Internetu i netykietę; 

 wykonamy pracę plastyczną z okazji obchodów 

Dnia Bezpiecznego Internetu; 

 nauczymy się piosenki pt. „Fajnie w Internecie”. 

Fajnie w Internecie spędzam czas 

I wszystkie zasady dobrze znam. 

Imię – nie podaję! 

Nazwisko – nie podaję! 

Zdjęcia – nie wysyłam! 

I tego się w sieci trzymam! 

Ref. Necio to wie i każdy to wie,  

W Internecie bawimy się. 

Necio to wie i każdy to wie, 

Razem z Neciem w Internecie, 

Nie nudzimy się! 

Klikam w sieci, patrzę, słucham, gram; 

Z mamą, tatą - wiem, nie jestem sam. 

Numer- nie podaję! 

Adres – nie podaję! 

Sieciuch – chce wykiwać! 

NECIO.PL nas wzywa! 

Ref. Necio to wie i każdy to wie…  


