
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

A CO NAS CZEKA W LUTYM ? 

BYŁY SOBIE 

DINOZAURY -–  

WIZYTA  

W MUZEUM HISTORII 

NATURALNEJ  

W LONDYNIE 
 
 

Realizując temat kompleksowy:  

- będziemy rozwijać zainteresowanie światem przyrody, poznamy ciekawostki  

z życia dinozaurów odwiedzając Muzeum Historii Naturalnej w Londynie 

- poznamy pracę paleontologa  

- wzbogacać wiedzę, poszerzać słownictwo 

„Grzeczny dinozaur” 

I. Co się u nas dziś zdarzyło,  

pewnie w to nie uwierzycie,  

z kart książeczki do przedszkola  

przyszedł gość niesamowity.  

I choć był to dinozaur,  

dzieci się nie bały wcale,  

dinozaur z dawnych epok  

wychowany był wspaniale.  

Ref.: Znał słowa: proszę, dziękuję,  

przepraszam i nic nie szkodzi.  

Mówił: „Dzień dobry!”, gdy wchodził,   

i „Do widzenia!”, gdy wychodził.  

 

II. Dzieci z niego przykład brały  

i od niego się uczyły,  

jak się trzeba zachowywać,  

jak być dobrym, jak być miłym.  

I choć dinozaur musiał  

wrócić do swojej książeczki,  

to nauczył dzieci tego,  

jak być bardzo, bardzo grzecznym.  

 



  
 

ZAKODOWANE I ZACZYTANE  

FERIE ZIMOWE, CZYLI JAK 

BEZPIECZNIE SIĘ BAWIĆ 

„Żeby mieć naprawdę dobry pomysł, trzeba 

mieć wiele pomysłów” (T. Edison) 

Rozpoczęły się ferie zimowe.  

Najbliższe dwa tygodnie Jagódki spędzą na wspólnej zabawie  

w kodowanie, aktywnym słuchaniu i kreatywnym działaniu.   

Cała Polska czyta dzieciom  

(fragment piosenki) 

W zamkniętych książkach zamknięte serca, 
Bajki zamknięte na "nie mam czasu". 

Samotny cesarz, uśpiony słowik i krasnoludki i Łasuch. 
 

Kto ich obudzi, kto uratuje? 
- Każdy, kto książkę zacznie czytać. 

Oni czekają, chcą wyjść do dzieci, nie chcą już dłużej kurzem oddychać. 
 

Ref. Cała Polska czyta dzieciom z wieczora i z rana, 
Cała Polska czyta dzieciom, bo Polska to Mama. 

 
Przędzie się z uczuć i liter wyobraźni nitka płocha. 
Cała Polska czyta dzieciom bo Polska je kocha. 

 
W otwartych książkach otwarte serca. 

 Cieszą się z nami kartki skrzydlate,  

Dzieci tak lubią, że bajki lubią,  gdy są czytane przez Tatę!  

 

A potem nocą we śnie przychodzą  z bajek postacie, ciepłe, kosmate,  

I dziecko tuli się do poduszki, myśląc, że jest to Kubuś Puchatek 



  
 

 BEZPIECZNY MAŁY EUROPEJCZYK  

W ŚWIECIE NOWOCZESNYCH 

TECHNOLOGII  - 

 
„Działajmy razem” hasło Dnia Bezpiecznego Internetu  

W ramach obchodów dzieci będą uczestniczyć w zajęciach, 

dzięki którym poznają robocika Necia oraz dowiedzą się, jak 

bezpiecznie korzystać z Internetu i nowych technologii.  

Zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów stworzą ciekawe prace 

plastyczne przedstawiające nasze wspólne działania na rzecz 

bezpiecznego Internetu oraz poznają netykietę.  

 
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 

 



  
 

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie: 

• V edycja Uczymy Dzieci Programować  

  Europejskie projekty eTwinning  

- „Blocks: always and everywhere! – 
zakończenie projektu 
- „Junior STEM Kitchen Lab”  

- I am a Teacher – what’s Your Superpower – rozpoczęcie 

projektu 
• 21 lutego - Dzień Języka Ojczystego – Język polski jest ą, ę 

• 23 lutego-  Międzynarodowy Dzień Pomocy 

Potrzebującym 

ALTERNATYWNE METODY PRACY,  

PROGRAMY, INNOWACJE: 
• Pytajcie, myślcie, odkrywajcie - rozmowy z dziećmi na ważne tematy –- 

innowacja własna nauczycieli 

• Wiem, umiem i działam - program własny rozwijający zainteresowania 

dzieci nauką programowania 

• Akcja czytelnicza- realizujemy w grupie akcję Cała Polska 

Czyta Dzieciom „Czytające Przedszkole” - zapraszamy chętnych 

rodziców, babcie, dziadków do zimowego czytania w grupie. 

• Treści europejskie – realizacja programu 

 „Z Przedszkolakiem po Europie”, projekty Erasmus+  

• Varsavianistyczna Szkoła - program warszawski 

• Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy 

 

W codziennej pracy:  

• Dziecięca matematyka  

• MDS wg prof. M. Bogdanowicz  

• Ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichovej 

• Ciekawe metody: Aktywne słuchanie muzyki wg. 

Batii Strauss, Drama, TOC, Storyline, Terapia ręki 

przy muzyce, ImproVszkole i wiele innych.  

 
Miłej zimowej zabawy  

życzą Jagódki 


