
 

PLAN PRACY LUTY 2021r. GRUPA BIEDRONKI 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 

WALENTYNKI 12.02.2021r. 

• Rozmowa na temat Walentynek. Poznanie historii i tradycji święta zakochanych (co 

oznacza, dla kogo jest to święto). 

• “Serce do pary” Zabawa spostrzegawcza. 

• “Walentynkowy słonik” - praca plastyczna z papierowych serduszek. 

• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem serca do piosenki “Mam serduszko, wielkie 

serce”. 

• Walentynkowa dyskoteka- tańce z balonami. 

                       

                       

 

DZIEŃ WODY 26.02.2021r. 

• Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla przyrody jak i dla ludzi. 

• Zabawa ruchowa “Kropelki”. Opiekunka umieszcza kropelki wody po całej sali prosi 

dzieci, aby je odszukały. 

• Dzieci oglądają różne postaci wody: lód, para wodna, ciepła i zimna woda. 

• Opiekunka opowiada dzieciom skąd mamy wodę oraz jak ją oszczędzać. 

• Praca plastyczna- narysowaną kroplę wody wyklejamy wydzieranką. 

                                                                   
 



 

 

 

DZIEŃ KOTA 17.02.2021r. 

• “Kocie ciekawostki i nie tylko”. Dzieci dowiedzą się jak wygląda kot, czym go 

karmić, jak można się z nim bawić. 

• Odtwarzanie ruchem treści piosenki “Kotki dwa” - dzieci podczas śpiewania piosenki 

wskazują odpowiednie części ciała, które mają koty. 

• Kocie grzbiety- zabawa ruchowa- przy muzyce dzieci chodzą po macie jak koty i 

wyciągają grzbiety w takt muzyki. 
 

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

• Nauka nowej piosenki “Kolorowe kredki”. 

• Zabawy kołowe “Pszczółka śpi w ogrodzie”, “Chodzi Lisek”. 

• Podskakujemy w rytm klaskania-ćwiczenia słuchowo- rytmiczne. 

• Wspólnie bawimy się i tańczymy do piosenek z płyt CD. 

                                     
 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE          

• Zabawy ruchowe z pokazywaniem i naśladowaniem jak poruszają się różne zwierzęta  

• Gimnastyka ogólnorozwojowa.  

• Puszczamy bańki- opiekunka puszcza bańki a dzieci łapią je w rączki. 

• Zajęcia ruchowe z elementami równowagi- po rozłożonej linie na ziemi dzieci 

próbują chodzić z szeroko rozłożonymi rączkami  

 

 
 

 



ZAJĘCIA MANIPULACYJNO- KONSTRYKCYJNE 

• Układanie różnego rodzaju układanek- rozwój logicznego myślenia i 

spostrzegawczości u dzieci. 

• Praca z kredką- próby rysowania koła, naśladowanie linii prostych i falistych. 

• Formowanie z plasteliny- dzieci próbują ulepić stworki i nazwać je. 

• Oglądanie książeczek w miękkiej i twardej oprawie. 
 

 

 

ZAJĘCIA TEMATYCZNE 

• Zapoznanie dzieci z czterema podstawowymi kolorami- czerwony, żółty, zielony, 

niebieski. Prezentowanie wygranych kolorów w formie tęczy. Opiekunka pokazuje 

dzieciom wybrany kolor a zadaniem dziecka jest wskazanie tego koloru na tęczy. 

• Zabawy w różnych kącikach tematycznych. 

• Dalsze doskonalenie nawyków higienicznych, mycie rączek i buzi po posiłkach. 

• Dbanie o bezpieczeństwo dzieci. 

• Wdrażanie do prac zespołowych, zgodne współdziałania w grupie. 
 

 

                                                                                                       


