
CO WYDARZY SIĘ  

U SŁONECZEK  

W LUTYM? 

1. Baśnie, bajki i legendy 

W pierwszym tygodniu odbędziemy podróż do krainy baśni, bajek i legend. Dzieci: 

 Przypomną sobie kilka baśni min. „Trzy małe świnki” „Czerwony Kapturek”; 

 Będą analizować zachowania bohaterów, pobudzać swoją wyobraźnię i 

układać własne zakończenie bajki; 

 Nauczą się odróżniać rzeczywistość od fikcji; 

 Odkryją nową literę B, b, poznają i przypomną słówka na „B” w języku 

angielskim; 

 Będą dokonywać analizy i syntezy sylabowej; 

 

Lubimy bajki – piosenka  

Oj, rety, rety, co tu się dzieje, 

Wszędzie są wróżki i czarodzieje. 

To nie do wiary, ja chyba śnię, 

Wszystko, co zechcę, to spełnia się. 

Ref: No, bo my lubimy bajki, 

     Wtedy, kiedy jest mi żle. 

My lubimy takie bajki, 

                                                   Które dobrze kończą się. 

 

2. Dni Bezpiecznego Internetu 

 

W drugim tygodniu będziemy rozmawiać o 

kompetencjach cyfrowych, czyli jak bezpiecznie 

korzystać z Internetu. Dzieci: 

 Poznają Necia - bohatera serwisu Necio.pl; 



 Dowiedzą się, czym jest komputer oraz Internet i do czego służą; 
 Dowiedzą, kim są Sieciuchy; 
 Poznają znaczenie słowa „netykieta”;  
 Wykonają ciekawą prace plastyczną; 

 

 

3. Dawne czasy a teraźniejszość 

 

Kolejny temat będzie dotyczyć odległych czasów jak i teraźniejszych. Będziemy 
rozmawiać o naszych przodkach. Poświęcimy również czas na wynalazki, które 
używamy, na co dzień i są nie zbędne do życia.  
Dzieci: 

 Poznają wygląd szkieletu dinozaura; 
 Dowiedzą się jak żyli nasi przodkowie i czym się 

odżywiali;  
 Dowiedzą się, jakie są współczesne wynalazki i do 

czego są wykorzystywane: prąd, telefon, komputer; 
 Odkryją nowa literę P,p, poznają i przypomną słówka w 

języku angielskim na głoskę „p”  
 

 
Będziemy wykorzystywać również alternatywne metody pracy, programy, projekty       

e-twinning,  innowacje: 

 „ Artystyczna terapia dla każdego przedszkolaka”- innowacja pedagogiczna 

 Projekt e-twinning „The colorful faces of my city in 4 seasons”; 

 Projekt e- twinning ”Multi- sensory winter. Aktivating the senses” 

 Innowacja logopedyczna „Bawię się doskonale, gdy mój język ćwiczy 

wytrwale” 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych rodziców 

do poczytania w grupie; 

 Program edukacji ekologicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 

 „ Mali ekolodzy”- program ekologiczny 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metod Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne, ćwiczenia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; 

 

 
 


