
     Luty 

Nauczyciele prowadzący grupę : mgr Joanna Karsznia, mgr Paulina Ślepecka  

  Opis zaję̨ wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych  

- Integracja grupy ( zabawy w kole, wykonywanie zadań w parach, wspólna zabawa w kącikach 
tematycznych).  

- Czynności higieniczne i samoobsługowe( Mycie rąk zgodne z zasadami Głównego      
Inspektoratu Sanitarnego, samodzielne spożywanie posiłków)  

- Wdrażanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym.  

- Rozwijanie dużych grup mięśniowych, a także rozwijanie ogólnej sprawności, zręczności 
podczas ćwiczeń gimnastycznych.  

- Kształtowanie czynności samoobsługowych. Samodzielne przebranie się w strój gimnastyczny.  

-  Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenek „ Idziemy na zakupy” i „ Hej ,ho żagle 
staw” 

- Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętanie treści wierszy pt:”W sklepie” i Gdynia”  

- Poszerzenie słownika o wyraz „ Krajobraz”, „ Pejzaż” 

-  Nabywanie wiedzy na temat zwrotów grzecznościowych  . W ramach projektu : Przestrzegamy 
zasad bezpieczeństwa i dobrych nawyków.  

- Nabywanie wiedzy na temat sklepów . Zapoznanie się z nazwami sklepów oraz jakie artykuły 
możemy w nich kupić . 

- Budowanie prostych wypowiedzi podczas rozmowy na temat ulubionej bajki, baśni, wiersza.  

- Rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowo słuchowej w oparciu o Metodę Dobrego Startu  

- Rozmowa na temat Gdyni przedstawianej w wierszach, legendach . 

- Rozmowa na temat ważnych wydarzeń, urodzin, świat podczas realizacji tematu „Urodziny 
Gdyni”  

- Zapoznanie dzieci z rodzajem gatunku muzycznego - szanty. 

- Rozwijanie umiejętności matematycznych – Ustalenie położenia przedmiotów w stosunku do 
własnej osoby a także do innych przedmiotów.  



- Rozwijanie umiejętności podziału wyrazu na 2 i 3 sylaby.  

- Przybliżenie literatury dziecięcej. 



Temat kompleksowy: Baśnie, bajki, wierszyki, legendy- Książki, które 
znamy o Gdyni 

Wiersz „Gdynia” 

Gdynia to morze, plaża i statki, 

Skwery i bulwar i piękne kwiatki. 

To piękny widok z Kamiennej Góry 

I wieże Sea Tower sięgające pod chmury. 

Szanty „ Żagle staw” 

Ref.: Hej, ho, żagle staw!
        Ciągnij linę i się baw! 
        Hej, ho, śmiało steruj Statkiem, który jest z papieru.
        Hej!
Zadziwi się mama, zadziwi się tata, 
Kiedy w rejs wypłyniesz, hen, dokoła świata, 
Bo świat, moi mili, nie jest wcale duży, 
Opłynąć go można w deszczowej kałuży. 
Ref:
Hej, ho, żagle staw!
        Ciągnij linę i się baw! 
        Hej, ho, śmiało steruj Statkiem, który jest z papieru.
        Hej! 
Wypłynę na Bałtyk, z Gdyni, no a potem 
Szybciutko opłynę całą Europę, 
Potem przez Atlantyk, jam odważnym smykiem, 
Z Kolumbem popłynę odkryć Amerykę.
Ref
Hej, ho, żagle staw!
        Ciągnij linę i się baw! 
        Hej, ho, śmiało steruj Statkiem, który jest z papieru.
        Hej!

Potem w dół globusa, przez morskie odmęty,
 Obejść Horn Przylądek - tam giną okręty, 
Ominąć Australię, aby Pacyfikiem 



Żeglując spokojnie osiągnąć Afrykę.
Ref
Hej, ho, żagle staw!
        Ciągnij linę i się baw! 
        Hej, ho, śmiało steruj Statkiem, który jest z papieru.
        Hej!

Teraz już do domu łódka płynie sama, 
Bo z kolacją czeka na żeglarza mama 
I wiesz już, wyjmując statek swój z kałuży: 
Gdy masz wyobraźnię, to świat nie jest duży

Hej, ho, żagle staw!
        Ciągnij linę i się baw! 
        Hej, ho, śmiało steruj Statkiem, który jest z papieru.
        Hej!



Temat kompleksowy : Znamy różne sklepy 

Wiersz : „ W sklepie” Iwony Salach  

„ W sklepie” 

Gdy do sklepu idziesz , 

Czy to z mamą, czy to sam 

Stań u progu i dzień dobry  

Powiedz do znajomych pań. 

One chętnie cię obsłuż 

Gdy tylko poprosisz  

Lecz pamiętaj podziękować  

Miłej pani Zosi.  

 Piosenka: „ Idziemy na zakupy” 

 sł. I muz. Katarzyna Kulikowska  

Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami  

Do sklepu nasza mama idzie razem z nami. 

Wkładamy do koszyczka misia. 

Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami  

Do sklepu nasza mama idzie razem z nami. 

Wkładamy do koszyczka laleczkę. 

Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami  

Do sklepu nasza mama idzie razem z nami. 

Wkładamy do koszyczka piłeczkę  




