
 

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                 Luty u Misiów 

 
Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy 

 
Dzieci zapoznają się z różnymi 

rodzajami sklepów ze względu 

na specyfikę sprzedawanych 

towarów oraz przyjrzą się 

nieco bliżej  pracy sprzedawcy. 

Poprzez zabawę dzieci nauczą 

się podstawowych zasad 

kupowania i zachowania w 

sklepie. Dowiedzą się także co 

potrzebujemy aby zrobić 

zakupy i w jaki sposób 

możemy je zaplanować. 

 

 

Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa 
 

Rozpoczynające się ferie zimowe to dla 

części przedszkolaków moment 

odpoczynku, oderwania się od 

obowiązków. Przede wszystkim jest to 

okazja do wykorzystania uroków tej 

pory roku i aktywnego spędzenia czasu 

na świeżym powietrzu. Misie w 

przedszkolu również będą aktywnie 

spędzać czas na placu zabaw, mamy 

nadzieję że Pani Zima pozwoli nam w 

końcu wyciągnąć saneczki abyśmy 

mogli poszaleć na śniegu. Ponadto Misie zapoznają się z różnymi sportami zimowymi. 



Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę 
 

Drugi tydzień ferii będzie bardzo 

bajkowy. Dzieci poznają bajki: ,,Pinokio” 

oraz ,,Jasia i Małgosię”. Ponadto Misie 

zapoznają się bliżej z teatrem, dowiedzą 

się jakie pomieszczenia znajdują się w 

teatrze, poznają pracę aktora a także   

dowiedzą się jakie zasady obowiązują w 

teatrze podczas przedstawień. 

Wykonamy własne kukiełki którymi 

dzieci będą mogły tworzyć własne scenki 

w zabawie.  
  

 

Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze 
 

W ostatnim tygodniu miesiąca dzieci poznają różne rodzaje 

pojazdów poruszających się na lądzie, wodzie i  w 

powietrzu. Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób podróżowano 

dawniej, a jak dziś. Ponadto Misie poznają nowa technikę 

plastyczną „Orgiami” za pomocą której wykonają papierowe 

samoloty oraz samochody. 

 

 

 

 

 
Piosenka „Taniec Śnieżynek” 

 

Białe płatki, śnieżyneczki 

zapraszają do poleczki. 

Chyba to zimowe czary; 

gwiazdka prosi cię do pary. 

 

I hejże, ha, i tra-la-la, 

zimowa polka nie jest zła! 

Do przodu krok, do tyłu krok 

w zaczarowany mrok. 

 

I hop, i klap, i Śnieżkę złap! 

Dokoła obróć się raz, dwa. 

Wesołą buzię pokaż nam 

i pięknie ukłoń się! 


