
 

CO WYDARZY SIĘ  

U BIEDRONEK  

W  LUTYM? 

 

 

1. BAŚNIE, BAJKI I LEGENDY 

- doskonali umiejętność uważnego 

słuchania utworu i wypowiadania się na 

jego temat; 

- doskonali słownik czynny o pojęcia 

związane z treściami utworów literackich; 

- poznaje wielką i małą, pisaną i drukowaną 

literę B, b; 

- doskonali umiejętność analizy i syntezy 

sylabowej i głoskowej, przelicz sylaby i głoski w słowie, 

odczytuje zapisy; 

- rozwija koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową; 

- rozumie pojęcia: bohater, legenda, teatr; 

 

ZNANE LEGENDY: ,,Wars i Sawa”,  

                                               ,, Bazyliszek”, 

                                                                   ,, Smok Wawelski” 

ZNANI BOHATEROWIE: ,, Czerwony Kapturek”, 

                                                               ,, Śpiąca królewna”, 

                                                                             ,, Kot w butach” 

                   



         ,, Kareta” – wiersz D. Gellner 

Jedzie kareta po świecie, a kto jest w tej karecie ? 

Przy oknie z lewej strony, Kapturek, jaki ……….. 

Obok lalki i misia, siedzi Sierotka ……………………. 

Gdzie największy tłok, rozłożył  się straszny ………… 

Ciekawe, czy już wiecie, kto jedzie w tej ………………. 

 

2. W PRADAWNYCH CZASACH 

- doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat, z 

uwagą słucha innych osób; 

- odczytuje instrukcje obrazkowe, rozwija odporność 

psychiczną, umiejętność wygrywania i przegrywania zgodnie z 

zasadami; 

- poznaje wielką i małą, pisaną i drukowaną 

literę N, n; 

- doskonali słuch fonematyczny; 

- ćwiczy umiejętność określania głosek w 

nagłosie i wygłosie; 

- rozumie określenia: prehistoria, archeolog, 

paleontolog; 

 

BADACZ PRZESZŁOŚCI – ZAGADKI 

1. Jaka to osoba, która w swojej pracy zajmuje się szukaniem 

śladów ludzkiej przeszłości? Archeolog; 

2. Jaka to osoba, która bada historię życia na Ziemi? 

Paleontolog; 

3. Jak nazywa się stary kawałek utwardzonej żywicy, często z 

owadem lub listkiem zatopionym w środku? Bursztyn; 

4. Służy do przyprawiania niektórych potraw ? sól 



 

3. ŚWIAT TECHNIKI – WYNALAZKI 

- rozwija umiejętność wypowiadania się na forum 

grupy – utrwala informacje dotyczące zachowania 

zasad bezpieczeństwa w Internecie; 

- poznaje wielka i małą, pisaną i drukowaną literę 

P, p; 

- przelicza sylaby i głoski w wyrazach, czyta wyrazy i proste 

zdania posługuje się PJM i jęz. angielskim; 

- ćwiczy koordynację ruchowo – wzrokową i rozwija słuch 

muzyczny; 

- zna współczesne środki porozumiewania się: Internet, telefon, 

faks; 

- wykonuje zadania z wykorzystaniem tablicy multimedialnej; 

 

BEZPIECZNY MAŁY EUROPEJCZYK W SWIECIE 

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII – 24 – 28 LUTY 2020 

OBCHODY Dni Bezpiecznego Internetu 

ROBOT NECIO JEST EKO! 

Wynalazki znajdziesz wszędzie, bez nich nikt się nie obędzie. 

Wynalazki krążą wszędzie, w każdym domu i urzędzie. 

Starczy w koło się rozejrzeć, by odszukać, odkryć więcej. 

 

W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci kompetencje matematyczne, 

cyfrowe i językowe. Stosowane będą również alternatywne metody pracy, programy 

własne, Innowacje: 

 „Mówię, liczę i rachuję, paluszkami i rączkami się posługuję”- Innowacja 

pedagogiczna z wykorzystaniem języka migowego w grupie sześciolatków – 

Innowacja własna; 

 „Pięknie mówię, recytuję, opowiadam i rymuję”- program rozwijający i poszerzający 

umiejętności dzieci, uwrażliwiający na posługiwanie się piękną, poprawną 

polszczyzną z elementami twórczości własnej – program własny; 

 Program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny „Jestem dobrym kolegą, ale czy 

zawsze”- program własny; 



 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych rodziców do 

poczytania w grupie; 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne i inne; 

 Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy. 

 

 

 

 

 


