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Zajęcia dydaktyczne 

1. Walentynki 12.02. 

 - rozmowa na temat wzajemnego obdarowywania się prezentami  

-  wykonanie kart walentynkowych z gotowych przedmiotów z pomocą opiekunek. 

2. Dzień Wody 26.02. 

 -  deszczowa chmurka - dzieci przyklejają kropelki wody imitując padający deszcz z chmurki 

 -  dekorowanie kropelki wody niebieskimi kuleczkami z papieru 

 - rozmowa z dziećmi do czego służy nam woda? Np.: mycie ciała, gasi pragnienie, podlewanie 

kwiatuszków. 

 

Rozwój poznawczy 

- Nie nudzę się w zimie – rozmowy na temat zabaw i sportów zimowych na podstawie 

ilustracji. Nazywanie niektórych sportów zimowych np. jazda na łyżwach, skoki narciarskie. 

-  Ja - człowiek - nazywanie, pokazywanie części ciała. 

- „Wesoły czy smutny?” – rozmowa o emocjach, próba ich pokazania 

 

Zadania wychowawcze i opiekuńcze 

-  Wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych  - myjemy rączki i buzię po 

posiłku. 

-  Rozwijanie umiejętności dłuższego skupiania uwagi na jednej czynności lub zabawie. 

-  Utrwalanie nawyku sprzątania po zakończonej zabawie i zostawiania porządku w sali. 

 



Zabawy umuzykalniające i ruchowe 
 
-  Ćwiczenia rytmiczne -klaskanie, tupanie w rytm piosenki. 

-  Zagadki muzyczne - rozpoznawanie odgłosów zwierząt. 

- „Gdy chcesz dobrym mówcą być, język, buzię często ćwicz!” – zabawy dźwiękonaśladowcze 

- zabawy ruchowe z użyciem piłek - ćwiczenie motoryki dużej poprzez bieganie, kopanie, 

rzucanie i łapanie. Próby trafiania piłką do celu. 

Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne 

-  Zachęcanie do ćwiczenia ruchów rąk, palców, nadgarstka poprzez oglądanie książeczek w 

miękkiej i twardej okładce 

-  „Balonowe minki” – malowanie na nadmuchanych balonach wyrazów twarzy – 

wykorzystanie mazaków. 

- Doskonalenie koordynacji ruchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem bujaków, motorków. 

PPIIOOSSEENNKKAA  

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg 

Jadę, jadę w świat sankami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń 

Śnieg rozbija kopytami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Zasypane pola – w śniegu cały świat  

Biała droga hen przed nami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  

Dzyń, dzyń, dzyń 

                           Dzyń, dzyń, dzyń 

                           Dzyń, dzyń, dzyń 

  

 


