
LIST DO RODZICÓW.  

LUTY 

 

Drodzy Rodzice. 

Chcecie wiedzieć, co wydarzyło się w przedszkolu w lutym? Posłuchajcie. W pierwszym 

tygodniu rozmawialiśmy o zabawach karnawałowych. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda karnawał 

w Wenecji. Wykonaliśmy karnawałowe maski i zorganizowaliśmy bal maskowy w sali przedszkolnej. 

Podczas zabawy ruchowej zamieniliśmy się w marionetki. Poznaliśmy litery b, B. Ćwiczyliśmy 

umiejętność dzielenia na sylaby i głoski. Układaliśmy wyrazy ze znanych nam liter.  

Rozwijaliśmy poczucie rytmu i słuch muzyczny podczas zabaw muzycznych, rytmicznych 

i tanecznych. Dzięki zagadkom, które przygotował Gagatek, doskonaliliśmy umiejętność przeliczania 

i rozwiązywania zadań matematycznych z treścią. Tworzyliśmy matematyczną girlandę i karmiliśmy 

głodnego misia obrazkami, których nazwy rozpoczynają się głoską b. Podczas zabaw ruchowych z 

elementem rywalizacji kształtowaliśmy odporność emocjonalną. A ostatniego dnia bawiliśmy się na 

balu u Wędrowniczków.  

Tematem drugiego tygodnia były zawody, ale nie te sportowe. Opowiadaliśmy o tym, jakie 

zawody wykonują nasi rodzice i kim my chcielibyśmy zostać w przyszłości. Dowiedzieliśmy się, kto 

pracuje na stacji kolejowej. Rozwiązywaliśmy Gagatkowe zagadki dotyczące liczby 7 i uczyliśmy się 

zapisywania cyfry 7. Rozwijaliśmy umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego podczas 

obserwowania i przeprowadzania eksperymentów z magnesami. Uczyliśmy się piosenki „Zawody”. 

Poznaliśmy różne sposoby mierzenia wysokości i porównywaliśmy wzrost różnych osób. Dostaliśmy 

od Gagatka pocztówkę z Włoch i dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat tego kraju. 

Rysowaliśmy Koloseum i kolorowaliśmy flagę Włoch. Ostatniego dnia rozmawialiśmy o nietypowych 

zawodach, dzięki czemu wiemy już, czym zajmują się: detektyw czy szklarz. 

Kolejny tydzień poświęciliśmy na zgłębianie tematu wynalazków i wynalazców. Poznawaliśmy 

pierwsze wynalezione przedmioty i sprzęty. Zastanawialiśmy się, jak działają samoloty.  Utrwalaliśmy 

pojęcia związane z następstwami czasowymi. Zapoznaliśmy się z graficznym obrazem głoski r. 

Doskonaliliśmy orientację w schemacie ciała i przestrzeni oraz koordynację wzrokowo-ruchową. 

Poznaliśmy historię telefonu i ćwiczyliśmy umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej. 

Zastanawialiśmy się, kim są i czym się zajmują naukowcy. Rozwijaliśmy umiejętność formułowania 

hipotez i wyciągania wniosków podczas przeprowadzania eksperymentów. Dowiedzieliśmy się, kim 



był Mikołaj Kopernik. Wyjaśniliśmy pojęcie elektrownia i zastanawialiśmy się, do czego ludzie 

wykorzystują prąd. Wykonaliśmy model wiatraczków.  

W ostatnim tygodniu lutego również wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy. Dowiedzieliśmy 

się, gdzie leży Antarktyda, jaki panuje tam klimat oraz jakie zwierzęta i rośliny można tam spotkać. 

Wykonywaliśmy eksperymenty plastyczne, podczas których odkryliśmy, że kolory mogą być ciepłe 

i zimne – potrafimy je wymienić. Segregowaliśmy ubrania na te, które można nosić w chłodne dni, 

i te, które zakładamy, kiedy jest ciepło. Odwiedziliśmy wirtualnie fokarium na Helu i poznaliśmy 

zwyczaje fok. Poznaliśmy litery f, F i ćwiczyliśmy ich pisanie w liniaturze. Wzięliśmy udział 

w zawodach i układaliśmy opowiadanie o przygodach foki Felicji.  

Ogłosiliśmy luty miesiącem eksperymentowania, ponieważ przeprowadziliśmy bardzo dużo 

doświadczeń. Udało nam się odkryć niektóre właściwości wody i ognia. Wspólnie śpiewaliśmy 

piosenkę „Woda”. Przypomnieliśmy sobie numery telefonu służb ratunkowych oraz sposób 

postępowania na wypadek pożaru. Próbowaliśmy także odpowiedzieć na pytania: Jaka może być 

pogoda? Dlaczego pogoda się zmienia? Czy to dobrze, że pogoda się zmienia? Poznaliśmy różne 

przysłowia o pogodzie i ćwiczyliśmy umiejętność odczytywania symboli pogodowych. 

Oprócz tego słuchaliśmy wierszy, opowiadań, bajek. Odpoczywaliśmy przy nagraniach muzyki 

relaksacyjnej i klasycznej. Wykonywaliśmy ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, ortofoniczne. 

Rozwijaliśmy umiejętności plastyczne i techniczne. Doskonaliliśmy umiejętność przeliczania oraz 

posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Pracowaliśmy nad rozwojem 

samodzielności. A co najważniejsze, świetnie się bawiliśmy i spędzaliśmy czas ze swoimi kolegami 

i koleżankami.  

 


