
Kartka z dziennika 

Sówek 

 
03.02. Początek lutego dla wszystkich Sówek był oczekiwaniem na 
Nasz pierwszy bal karnawałowy. Wraz z Panią Martą stworzyliśmy 
kącik, w którym mogliśmy się przebierać od samego rana. Dzięki 
rodzicom Toli i Tomka mogliśmy ubierać różne kapelusze, maski, 
czapki, korony.  



04.02. Udekorowaliśmy Naszą salę, oczywiście doskonaląc przy tym 
nasze umiejętności matematyczne- liczenie i określanie długości i 
wielkości.  

05.02. Fotorelacja z Balu: 

 

Nasza grupa 



 

Zabawy balonikami. 



 

Zdjęcia indywidualne- dostępne u Pani Marty (na pendrive). 



 

Zadania ukryte w kapeluszu. 

 

Przerwa na jedzonko. 



 

Zabawy z serpentynami. 



 

Bańki mydlane i wielka radość dzieci. 



 

Stół do rysowania. 



 

Ozdabianie brokatem masek karnawałowych. 

Dziękujemy rodzicom Tomka za przyniesienie dekoracji na bal. 

06.02. Już w następny dzień po balu Pani Ola nauczyła Nas piosenki 
„My muzykanci” , ozdabialiśmy również baloniki. Spróbowaliśmy 
określać położenie przedmiotów w przestrzeni. 

07.02.  Na zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej uczyliśmy się 
utrzymywania równowagi.  

10.02.Tematem przewodnim drugiego tygodnia lutego było: Ja i moje 
ciało.  Pani Marta nauczyła nas zabawy „Bawiły się dzieci paluszkami” . 
Rozmawialiśmy o tym jak ważne są nasze rączki i do czego służą.  

11.02. Kolejnego dnia poznaliśmy zabawę „Moje ręce”, która ma na 
celu integracja grupy. Bawiliśmy się w zabawę „Gdzie jest..” podczas, 
której wskazywaliśmy części ciała.  



12 lutego  przyjechała do naszego przedszkola Filharmonia Śląska, 
wysłuchaliśmy koncertu pt.: „Tra-ta-ta trąbka gra”. W tym dniu 
rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy różni. Oglądaliśmy swoje odbicie w 
lustrze i opisywaliśmy kolor oczu i włosów. Później Pani Marta 
opisywała jedno z dzieci, a zadaniem grupy było odgadywanie o kim 
mowa.  

13.02. Z Panią Olą urządziliśmy Przedszkolną Orkiestrę. Bawiliśmy się 
z zabawę” Dwie strony ciała”. 14.02 Nadszedł czas na Przedszkolne 
Walentynki. Dowiedzieliśmy się, że to również święto przyjaźni. 
Bawiliśmy się w zabawę „Poczuj swoje serce” i wiele innych. Po 
ciekawych  zajęciach zjedliśmy piernikowe serduszka. Po 
podwieczorku z pomocą Pani Marty dzieci mogły „napisać” list do 
rodziców. 

17.02. W tym dniu rozpoczęliśmy nowy temat „Małe i duże domki” w 
związku z czym wysłuchaliśmy wiersza „Pan dymek” A.Kamieńskiej, 
podczas którego Pani Marta malowała treść wiersza. Następnie dzieci 
swobodnie się wypowiadały na temat swoich domków. Później każdy 
miał możliwość zaprojektowania swojego domu. Wyruszyliśmy na 
spacer podczas, którego oglądaliśmy pobliskie domy.  Był to również 
dzień w którym Kacper obchodził swoje urodzinki. 

18.02. Ten dzień spędziliśmy na zabawach takich jak „Dom”- z 
wykorzystaniem chusty animacyjnej, „Dachy wysoko”- przechodzenie 
przez tunel stworzony z dzieci stojących w parach.   

19.02. Odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców- RYTMIKA. 
Dziękujemy rodzicom za odwiedzenie naszej grupy. Kiedy już 
odpoczęliśmy po zajęciach z rytmiki malowaliśmy domy w powietrzu 
rękami i nogami. 



20.02. Pani Ola nauczyła nas piosenki „Praczki”. W tym dniu 
określaliśmy gdzie mieszka zwierzę z ilustracji, później pod czujnym 
okiem pani łączyliśmy zwierzątko z jego domkiem. 

21.02. W tym dniu ćwiczenia ruchowe odbyły się na świeżym 
powietrzu. Oglądaliśmy domy z różnych stron świata oraz 
wypełnialiśmy zadanie z eskimoskiem i jego domkiem. 

24.02. Ten tydzień poświęcony był na wszystko to co znajduje się w 
środku domu. Podczas zajęć Pani Marta uzupełniła kontury domu wg 
propozycji dzieci. Nazwaliśmy pomieszczenia, które w „naszym” 
domku się znalazły. Mogliśmy również doskonalić naszą 
spostrzegawczość grając w nową grę. 

25.02. Pani Marta przygotowała kolorowe ilustracje sprzętów 
elektrycznych, naszym zadaniem było nazwanie ich i przypasowanie do 
pomieszczeń, w których możemy je odnaleźć. Poznaliśmy masażyk 
relaksacyjny „Odkurzacz”.   

 

W tym dniu urodzinki obchodził Patryk. 



 

26.02. Ten dzień został poświęcony bezpieczeństwu w domu. 
Bawiliśmy się w poszukiwanie niebezpiecznych przedmiotów- Pani 
Marta tłumaczyła nam, co i dlaczego jest niebezpieczne dla dzieci. 
Później oglądaliśmy obrazki przedstawiające czynności, których nie 
wolno robić dzieciom. Dzieci były bardzo przejęte tymi zajęciami, na 
pewno wzrosła ich świadomość na temat bezpieczeństwa w domu.  

26.02. Pani Ola przygotowała dla nas zgadywanki muzyczne. W tym 
dniu odgadywaliśmy zagadki dotyczące sprzętów domowych. Był to 
zdecydowanie zagadkowy dzień. 



27.02. W tym dniu z pomocą Pani Oli podsumowaliśmy nasze 
wiadomości na temat domów.  A także odgadywaliśmy co wydaje dany 
dźwięk. Wymieniliśmy różnice pomiędzy przedszkolem i domem. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

LUTY 

 

Słówka: 

A parade- parada 

A carnival- karnawał 

A mask- maska 

In- w 

Out- na zewnątrz 

Crayons- kredki 

 

Czasowniki: 

Dance /Let’s dance.- Tańczyć/Zatańczmy 

Sing/Let’s sing.-Śpiewać/Zaśpiewajmy 

Put on- kłaść/ wkładać 



 

Piosenki : 

‘’ ’Here we go Looby Loo’’ 
Here we go looby loo 

Here we go looby light 
Here we go looby loo 

All on a Saturday night 
You put your right hand in 

You take your right hand out 
You give your hand a shake, shake, shake 

And turn yourself about 

Here we go looby loo 
Here we go looby light 
Here we go looby loo 

All on a Saturday night 
You put your left hand in 

You take your left hand out 
You give your left hand a shake, shake, shake 

And turn yourself about 

Here we go looby loo 
Here we go looby light 
Here we go looby loo 

All on a Saturday night 
You put your right foot in 

You take your right foot out 
You give your right foot a shake, shake, shake 

And turn yourself about 

Here we go looby loo 
Here we go looby light 
Here we go looby loo 

All on a Saturday night 
You put your left foot in 



You take your left foot out 
You give your left foot a shake, shake, shake 

And turn yourself about 

Here we go looby loo 
Here we go looby light 
Here we go looby loo 

All on a Saturday night 
You put your whole self in 

You take your whole self out 
You give your whole self a shake, shake, shake 

And turn yourself about. 

 

Zabawy: 

„Let’s dance”- reagowanie na zatrzymanie muzyki. 

„Cookie says”- powtarzanie słówek. 

„Cookie is happy”- określanie nastroju. 

„A story”- słuchanie i oglądanie historyjki o Cookim. 

 

 


