
U „Krasnali” w lutym 

W ramach tematów kompleksowych: 

 

1. BAŚNIE, BAJKI I LEGENDY. 

 

     W tym tygodniu odbędziemy podróż do krainy baśni, bajek i legend. 

Dowiedzą się czym różnią się bajki od baśni. Poznamy najbardziej znane bajki 

Jeana de La Fontaine’a, w których dzieci doszukają się morału. Same również 

będą tworzyć krótkie bajki, doskonaląc słuch i tworząc rymy. 

      Przypomnimy sobie kilka baśni. Przeanalizujemy zachowanie bohaterów, 

spróbujemy wymyślać inne zakończenia oraz to, jak inaczej mogłyby postąpić 

postaci. Spróbujemy odróżnić rzeczywistość od fikcji.  Zachęcamy do 

podobnych zabaw w domu. 

      W tym tygodniu poznamy także kolejną literę – B, b. Ozdobimy szablon z 

literą i wykonamy wiele ćwiczeń utrwalających jej zapis graficzny. 

      Do świata legend zabiorą nas: Bazyliszek oraz Smok Wawelski, których 

historie poznamy. 

      Dzieci rozwiną twórcze myślenie i kreatywność – stworzą własnych 

bohaterów i wymyślą swoje opowieści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. W  DAWNYCH  CZASACH. 

 

     Tematyka tego tygodnia dotyczyć będzie zamierzchłych czasów. Dzieci 

poszerzą wiedzę na temat śladów przeszłości. Zdobędą informacje dotyczące 

dinozaurów, przodków człowieka i starożytnych cywilizacji. Spróbujemy 

dowiedzieć się np. dlaczego dinozaury wyginęły. Wykonamy własny wulkan. 

Poznamy najpopularniejsze gatunki dinozaurów, ich wygląd, sposób poruszania 

się i odżywiania. Pobawimy się w paleontologów i wspólnie złożymy szkielet 

dinozaura na dywanie. Dzięki figurkom przyniesionym przez dzieci z  domu  

wykonamy także własne skamieliny, czyli odciski w masie solnej. 

     Dzieci poszerza wiedzę na temat przodków człowieka i stylu ich  życia. 

Dowiedzą się czym się zajmowali, gdzie mieszkali i jak wyglądali. Poznamy 

funkcjonowanie starożytnych cywilizacji Egiptu i Grecji. Spróbujemy zbudować 

piramidy i wykonać papier czerpany. 

     Podczas zajęć udoskonalimy różnorakie umiejętności matematyczne, takie 

jak: porównywanie liczebności zbiorów i wielkości, szeregowanie od elementu 

najmniejszego do największego i odwrotnie. Poznamy także liczbę 0. 

    Poznamy również literę N,n . Udoskonalimy rozpoznawanie nowej litery 

wśród innych znaków oraz będziemy ćwiczyć sprawność rąk, przygotowując się 

do pisania w szkole. Będziemy rysować, kolorować, wycinać oraz wykonywać 

prace plastyczne z wykorzystaniem małych elementów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. WYNALAZKI 

 

     W tym tygodniu poruszymy bardzo ciekawy dla dzieci temat – wynalazki. 

Zastanowimy się, jak wyglądałby świat bez najważniejszych odkryć i 

wynalazków np. bez elektryczności czy koła. Poznamy także dawne 

odpowiedniki współczesnych urządzeń – pralki, czajnika czy tramwaju. 

Będziemy rozpoznawać urządzenia gospodarstwa domowego i środków 

transportu jedynie po wydawanych odgłosach. 

     Nieco więcej czasu poświęcimy dwóm współczesnym wynalazkom: 

telefonowi i komputerowi. Porozmawiamy nie tylko o ich funkcjonalności lecz 

także o zagrożeniach, jakie mogą powodować. Uwagę dzieci skierujemy na 

bezpieczeństwo w internecie: niepewne strony, znajomości, uzależnienie od 

gier. Uczulimy, ze nie wolno podawać w sieci żadnych danych osobowych. 

Ważne jednak, by dzieci wiedziały, że telefon czy komputer nie służą tylko do 

zabawy i nie są jedynie źródłem niebezpieczeństwa, lecz właściwie 

wykorzystywane – mogą pomagać w nauce. 

     Przedszkolaki poznają kolejną literę – P, p. Prócz utrwalenia jej wyglądu i 

rozpoznawania wśród innych będziemy czytać i sylaby i układać proste słowa 

zawierające tę literę. 

     Poznamy także ostatnia w tym roku liczbę – 10. Utrwalimy ja w aspekcie 

kardynalnym – ile? Oraz porządkowym – który z kolei?  

       

 

 

        

 

 


