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Data  Wydarzenie  Informacje  

1-5 Temat kompleksowy: 

„Zabawy na śniegu” 

 

Wartości: bezpieczeństwo, przyroda, 

radość 

 

- wprowadzenie litery ,,n”- małej, wielkiej, drukowanej i 

pisanej 

-rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 
-wypowiada się na temat zabaw na śniegu 

-aktywne wykonywanie ćwiczeń  gimnastycznych 

-nauka piosenki ,,Pani zima” 

-układanie „zimowych  puzzli” 
-zabawy z wykorzystaniem kinezjologii edukacyjnej 

-bezpieczna zabawa z dziećmi na świeżym powietrzu 

-rysowanie bałwanków według słyszanego tekstu. 
Przeliczanie ich w zakresie 7. 

8-12 Temat kompleksowy:  

„Jesteśmy samodzielni w kuchni” 

 

Wartości: radość, współpraca, 

wzajemna pomoc 

-zabawy z literą ,g”- małą, wielką, drukowaną i pisaną 

-zapoznanie z wyposażeniem kuchni 

-praca plastyczna ,,Serwetka z kolorowego papieru” 
-aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach 

ogólnorozwojowych 

- poznanie pór dnia na podstawie wiersza ,,Podwieczorek w 
kolorowy wzorek” 

-zabawy przy piosence ,,Pychotka-smakotka” 

- wykonanie smacznej i zdrowej sałatki 

-rozwijanie kompetencji kluczowych 

9 Międzynarodowy dzień pizzy - słuchanie ciekawostek na temat pizzy 

- samodzielne wykonanie pizzy 

12 Karnawałowe show-bal - dzieci przychodzą do przedszkola w wybranym przez 

siebie stroju karnawałowym 

17  Dzień Kota -zabawy i zadania o kociej tematyce 

15-19 Temat kompleksowy: 

„Znamy te baśnie” 

 

Wartości: wiedza, ciekawość, 

wyobraźnia  

-rozpoznawanie i nazywanie litery „w”- małej i wielkiej 

drukowanej i pisanej 

-rozwiązywanie zagadek o baśniowych postaciach 

-historyjka obrazkowa ,,Jak powstaje książka”? 
-rozwijanie sprawności fizycznej 

-poznanie zapisu cyfrowego  liczby 8 

-rozpoznawanie i nazywanie poznanych cyfr 
- malowanie farbą postaci ze swojej ulubionej baśni 

-reagowanie  ruchem na określone metrum 

-wykonanie  zakładki do książki 

-zabawy matematyczne ,,Zegary” 

15 Walentynki - prosimy o ubranie dzieci w kolorze czerwonym 

 

19 Dzień nauki polskiej - eksperymenty i zabawy badawcze 

22-26 Temat kompleksowy:  

„Chciałbym być matematykiem” 

 

Wartości: wiedza, ciekawość 

-zabawy z litera ,,p”-  małą, wielką, drukowaną i pisaną 

-rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 
-słuchanie opowiadania ,,Baśń o dwunastu miesiącach” 

-praca plastyczna ,,Nasz kalendarz” 

-zabawy i ćwiczenia  pod hasłem ,,Ważymy nasze zakupy” 
- mierzenie różnych długości-zabawy matematyczne 

-odejmowanie i dodawanie w zakresie 8 

- zabawy rozwijające spostrzegawczość 

-nauka tańca trojak 

Cały 

miesiąc  
Realizacja działań projektowych w grupach 
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