
CO WYDARZY SIĘ U ŻABEK W 

LUTYM 
1. Baśnie, bajki, legendy 

W pierwszym tygodniu rozmawiać będziemy o baśniach, bajkach i legendach. 

Odnosząc się do doświadczeń dzieci, utrwalimy pojęcie morał i poszukamy 

głównych przesłań w znanych baśniach. Dzięki temu dzieci będą miały okazję 

nauczyć się odróżniać fikcję od rzeczywistości, doświadczyć empatii oraz 

zrozumieć konsekwencje swoich zachowań. Na przykładzie znanych baśni dzieci 

utrwalą zasady bezpieczeństwa. Będą uczestniczyć w zabawach ruchowych                       

i muzycznych, nauczą się śpiewać piosenkę Witajcie w naszej bajce. Będą brały 

udział w zabawach teatralnych i dramowych, obejrzymy przedstawienie 

Bazyliszek w teatrzyku sylwet. Na przykładzie opowiadania utrwalimy zasady 

kulturalnego zachowania się w teatrze. Poznamy literę b na przykładzie wyrazu 

balon, nauczymy się ją pisać na różnych powierzchniach. Żabki będą miały 

okazję układać i odczytywały sylaby z poznanych liter: o, a, i, e, u oraz b. 

Samodzielnie wykonamy doświadczenie związane z rozkładem ciśnienia 

wewnątrz napompowanego balonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. W dawnych czasach 

W kolejnym tygodniu rozmawiać będziemy z dziećmi o tym, jak wyglądał świat   

w dawnych czasach. Spróbujemy umieścić na osi czasu (wcześniej – później) 

pojawienie się dinozaurów i człowieka. Dzieci na podstawie wiedzy nabytej 

wcześniej lub pozyskanej z książek i albumów zaprezentują informacje                         

o niektórych dinozaurach. W małych grupkach stworzymy plakaty dotyczące 

dinozaurów – ich wyglądu, sposobu życia, wielkości czy preferowanej diety.                     

W parach zagramy w grę planszową „Dinozaury”. Wysłuchamy opowiadania 

Muszka w bursztynie, utrwalimy wiedzę o procesie powstawania bursztynu. 

Poznamy literę n na przykładzie wyrazu noga, nauczymy się ją pisać na różnych 

powierzchniach. W zabawie będziemy rozpoznawać tę literę i nauczymy się 

symbolicznie ją ilustrować podczas opowiadania. Poznamy sposób zapisu liczby 

10 oraz podczas zabaw i gier ruchowych utrwalimy przeliczanie w zakresie do 

10, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Mierzyć będziemy 

różne tkaniny znanymi sposobami: dłonią, palcami, stopą itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



3. Wynalazki  

W  kolejnym tygodniu rozmawiać będziemy w przedszkolu o wynalazkach, 

również tych, które dla współczesnych dzieci są zwyczajnymi urządzeniami 

gospodarstwa domowego. Podczas rozmów, oglądania ilustracji w książkach, 

słuchania opowiadania wspomnimy, w jaki sposób te wynalazki powstały (np. 

radio, telefon, telewizor). Wyobrazimy sobie również, jak wyglądał świat bez 

nich. Dzieci przeprowadzą eksperyment pokazujący, w jaki sposób przenoszą 

się fale dźwiękowe. Samodzielnie będą wysuwały i sprawdzały hipotezy 

badawcze. Nauczą się współpracy podczas rozwiązywania zadań w parach i gry                                      

w „Memory”. Wysłuchają opowiadania Wynalazki, z treści którego dowiedzą 

się, że wiele otaczających nas przedmiotów to użyteczne wynalazki, np. tkanina 

polarowa, karteczki samoprzylepne, rzepy. Podczas rozmów i zabaw 

dotyczących komputera dzieci utrwalą zasady bezpieczeństwa w kontaktach 

przez internet. Nauczą się rymowanki o wynalazkach. Poznają w tym tygodniu 

literę p na podstawie wyrazu pralka i będą uczestniczyły w wielu zabawach 

językowych utrwalających jej zapis i miejsce w słowach. 


