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     Luty choć mroźny, to upłynął nam w miłej atmosferze. Miesiąc ten 
rozpoczęliśmy od zagadnienia związanego z zabawami i sportami zimowymi. 
Na początku były zabawy i ćwiczenia ruchowe oraz językowe związane z 
naśladowaniem odgłosów zimy. Wysłuchaliśmy też piosenki „Tak się 
zachmurzyło”, przy której poruszaliśmy się rytmicznie oraz piosenki 
„Bałwankowa rodzina” ilustrowanej sylwetami. Opisywaliśmy też emocje 

bałwanków, wskazując który jest wesoły, 
zatroskany a który smutny.  Z racji tego że zimą 
bardzo lubimy lepić bałwana, to ułożyliśmy go z 
płatków kosmetycznych i naklejaliśmy na 
wcześniej pomalowanej na niebiesko kartce. Nie 
zabrakło też ważnych dla naszego zdrowia  zabaw  
i ćwiczeń ruchowych w formie opowieści 
ruchowej „Na górce”. Udało nam się nawet w sali 
pobawić śnieżkami, wykonanymi przez nas 
samych z białych kartek papieru,  posegregować je  

według wielkości i policzyć. „Buch w śnieżny puch” to kolejna piosenka, 
której nie tylko się nauczyliśmy, ale przy której  też bawiliśmy się wesoło. 
Zgodnie z panującą porą roku, wysłuchaliśmy fragmentu baśni „Królowa 
Śniegu”, rozmawiając na temat jej treści. Aby dotrzeć do „pałacu Królowej” 
musieliśmy po drodze wykonać kilka wcale nieprostych zadań, ale 
wszystkiemu sprostaliśmy i udało nam się  dojść do celu. W nagrodę sami 
wykonaliśmy taki właśnie pałac, ozdabiając go elementami z kolorowego 
papieru i watą. W kolejnym tygodniu 
kontynuowaliśmy  nasz ciekawy temat, słuchając 
wiersza T. Kubiaka „Zaczarowany ogród” oraz 
układając z kółek bałwanka, porównując 
wielkość  tych figur. Teraz już dobrze  znamy 
pojęcia mały, średni i duży. Doskonale 
orientujemy się też w nazwach sprzętu 
sportowego używanego zimą. Potrafiąc podzielić na 
sylaby, podane przez panią wyrazy. Poznaliśmy też 
kolejny instrument – trójkąt, przy pomocy którego udało nam się  wykonać 
instrumentację piosenki „Jadą sanie”. Szukaliśmy też na obrazku dzieci 
bawiących się  sankami, sami próbując wykleić sanki i czapkę dziecka 
kuleczkami z bibuły, a za śnieg posłużyła nam wata. Resztę obrazka  
pokolorowaliśmy kredkami. Nasze zimowe prace przez długi czas zdobiły 
ścianę w przedszkolu. Aby  pamiętać o bezpiecznych zabawach na śniegu, pani 
przeczytała nam opowiadanie „Zabawy na śniegu” i uświadomiła w jaki 
sposób  powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, przy 
tego typu aktywności . W celu wspólnej integracji, ułożyliśmy razem grę 



matematyczną, przestrzegając 
jednocześnie jej ustalonych reguł 
podczas wspólnego grania. W 
lutym odwiedzili nas także goście 
z „Małej Filharmonii”. Fortepian 
opisywał nam dźwiękami obrazy z 
wystawy. Jeden z obrazów 
zatytułowany był „Taniec kurcząt 
w skorupkach” i ilustrowała go 
bardzo wesoła, skoczna muzyka a 
ten utwór kompozytora 
Musorgskiego podobał nam się 
chyba najbardziej. Poza tym usłyszeliśmy również fragmenty utworów 
„Wielka brama”, „Grom” i „Zamczysko”. Obejrzeliśmy także przedstawienie 
dotyczące dbania o zęby. Panie dentystki opowiedziały nam historyjkę o 
chorym ząbku. Już teraz wiemy że trzeba dbać o zęby i jeść mniej słodyczy, by 
były piękne i zdrowe. 

    Kolejny z pewnością bliski nam temat związany był z kuchnią i jej 
przysmakami. Udało nam się nawet 
odgadnąć jej odgłosy rozpoznając 
urządzenia i przedmioty kuchenne. Nie 
obyło się też  bez opowieści ruchowej 
„W kuchni” i segregowania pieczątek  
z ziemniaków, nazywając jednocześnie 
ich kształty. Przy użyciu tych właśnie 
pieczątek odciskaliśmy na papierze 
ciekawe wzory. Aby poszerzyć nasza 
wiedzę, odwiedziliśmy kuchnię w 
przedszkolu . Spotkanie z pracownikami 
było dla nas nowym doświadczeniem, 

dzięki któremu poznaliśmy wyposażenie kuchni i pracę kucharza. Po przybyciu 
do naszej sali gotowaliśmy zupę pomidorową, oczywiście w zabawie  
i każdy z nas podzielił się wrażeniami z tej ciekawej wyprawy.  
W kolejnym  dniu do przedszkola przyszli nasi rodzice na zajęcia otwarte, 
podczas których nauczyliśmy się piosenki „Kuchareczki” i graliśmy na 
kubkach, miskach i łyżeczkach.  

Utrwaliliśmy też przybory kuchenne i czynności wykonywane w tym właśnie 
pomieszczeniu. Na zakończenie wspólnie z rodzicami wykonaliśmy ciasteczka 
dla lalek i misiów z kolorowej masy solnej, ozdabiając je koralikami i innymi 
elementami dekoracyjnymi. Bardzo nam się spodobały te kolorowe 



„przysmaki”, które po wyschnięciu zabraliśmy do 
domu. Następnego dnia pani przeczytała nam 
humorystyczny wierszyk „Słodki kucharz” a my 
staraliśmy się wymyślić zdrowe potrawy, które 
byłyby zamiennikami dla słodyczy z wiersza. 
Dobrze wiemy jak odżywianie wpływa na nasze 
zdrowie. Poznaliśmy też przysłowie „Gdzie 

kucharek sześć, tam nie ma co jeść”, przyporządkowując każdej kucharce 
garnek.  

     Następnym zagadnieniem które wywołało wielkie emocje były dinozaury.  
Rozpoczęliśmy od opowieści ruchowej „Wielka wyprawa”. Pani przybliżyła 
nam również środowisko w jakim żyły te olbrzymy, a my określaliśmy ich 
cechy, próbując nazwać niektóre nich. Poznaliśmy też przyjaznego dinozaura z 
piosenki „Dinozaur Pimpuś”, którą już świetnie potrafimy zaśpiewać. Udało 
nam się nawet nakleić odpowiednią ilość jajek obok dinozaurów. W ramach 
akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, mama Piotrusia przeczytała opowiadanie 
„Dinozaury”, zadając nam jednocześnie pytania związane z  ich wyglądem na 
ilustracjach. Popisaliśmy  się  wiedzą na ten temat. Stworzyliśmy też 
„Miasteczko dinozaurów” z klocków, wykorzystując jednocześnie do zabawy 
dinozaury przyniesione przez nas z domu. Niektórzy posiadają nawet całe ich 
kolekcje. Oprócz Pimpusia poznaliśmy też drugiego równie miłego dinozaura 
Dinka,  z piosenki o tym samym tytule.  Próbowaliśmy dostosować kroki do 
tempa piosenki i ćwiczyliśmy akcent metryczny „Na 
raz”. Nie zabrakło również zabaw ruchowych i 
rytmicznych przy piosence. Oglądając paprocie w 
doniczce i te z lasu jurajskiego na obrazku, 
zobaczyliśmy podstawową różnicę dotyczącą 
wielkości tych roślin. Sami narysowaliśmy kredkami 
świecowymi „Las jurajski”, nie zapominając przy tym 
o wielkich paprociach. Kolejną figurą geometryczną 
która poznaliśmy był kwadrat. Najpierw 
próbowaliśmy odszukać go na obrazku,  a później 
nauczyliśmy się krótkiego wierszyka, wodząc jednocześnie palcem po 
kwadracie narysowanym na kartce. Udało nam się znaleźć całkiem sporo 
kwadratów w naszej sali. Każdy z nas samodzielnie po śladzie narysował 
poznaną figurę, zgodnie z kierunkiem strzałek. W celu rozwijania inwencji 
twórczej, każdy z nas ułożył z figur geometrycznych wymyślonego przez 
siebie dinozaura. Nasze prace okazały się niezwykle pomysłowe, a my bardzo 
z siebie zadowoleni, widząc zachwyt naszej pani.  

 



 

Poznaliśmy następujące piosenki 

 

„Buch w śnieżny puch” 

1. Pani zima sypie śniegiem /x2  

        my za panią zimą biegiem...  

       Ref. Puch, puch, puch, śnieżny 
puch   

              jak to miło, w taki puch  

             zrobić buch!  

2. Pani zima, biała pani /x2  

         hasa w śniegu razem z nami...  

        Ref. Puch, puch, puch, śnieżny puch   

                jak to miło, w taki puch  

               zrobić buch! 

  

„Tak si ę zachmurzyło” 

1. Tak się zachmurzyło,  

         słonko się ukryło. 

         Pada, pada śnieżek biały 

         dawno go nie było.  

2. Chodźmy na saneczki 

         chłopcy i dzieweczki. 

         Pojedziemy wszyscy razem 

         z wysokiej góreczki. 

 

 



„Kuchareczki”  

1.  My jesteśmy kuchareczki,               

            jak gotować wiemy.                                     

            Daj nam tarki i kopyście                              

            coś ugotujemy.                                               

Ref.     Puk, puk, puk, pu-ku, puk. 

            Już kopyście idą w ruch. 

            Trach, trach, trach tarka gra. 

             Dziś na tarce gram i ja. 

     2.   Kiedy obiad gotujemy                                   

      wszystko wokół pachnie.                               

      Bo najlepsze z nas kucharki,                          

       to jest chyba jasne.                                        

 Ref.     Puk, puk, puk, pu-ku, puk. 

            Zwinne rączki idą w ruch. 

            Trach, trach, trach tarka gra. 

             Dziś na tarce gram i ja. 

„Dinozaur Pimpuś” 

1. Gdzieś tam na ziemi, przed wielu laty. 

Żył sobie zwierzak, co kochał kwiaty. 

Nie był to żuczek lub polny konik. 

Lecz stwór tak wielki jak stado słoni. 

SŁO-NI! 



Ref. Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

       Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

       Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

       Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

2. Kochał narcyzy, astry, sasanki. 

Ciągle je wąchał lub robił wianki. 

Miał piękny ogród, w ogrodzie bratki. 

bratki, stokrotki i inne kwiatki. 

KWIA-TKI! 

Ref. Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

       Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

       Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

       Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

3. A kiedy kroczył, wielki jak statek. 

Bardzo uważał na każdy kwiatek. 

Kim był największy na całym świecie. 

Miłośnik kwiatów, już przecież wiecie. 

WIE-MY! 

Ref. Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

         Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

        Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

        Dinozaur Pimpuś. La la la la la 

 



Nauczyliśmy się następujących wierszyków 

 „Zima” 

Wesoło idzie na spacer zima, 

Za rączki małe bałwanki trzyma. 

Gdy się zaśmieje, śnieg z nieba leci, 

 aby na sankach śmiały się dzieci. 

 

„Kwadrat” 

Jestem kwadrat pewnie wiecie. 

Wielu braci mam na świecie. 

 

 

W lutym 

u 

Krasnali 

 

          Cookie przegotował wiele ciekawych, ale 

trudniejszych już zadań dla dzieci. Opanowaliśmy bowiem takie konstrukcje zdaniowe:  

I like …I like …I like …I like … (for ex: my red shoes.) 

Put … on.Put … on.Put … on.Put … on. (for ex: Put your hat on). 

Take … off.Take … off.Take … off.Take … off. (for ex: Take your trousers off.) 

Here I am.Here I am.Here I am.Here I am.    

How are you?How are you?How are you?How are you?    

Potrafimy także określić nastrój, w którym się znajdujemy – happy or sad.happy or sad.happy or sad.happy or sad.     



Ponadto, słuchaliśmy ze zrozumieniem zabawnej historyjki o przygodzie Cookiego. Razem 

z Lulu dzieci ostrzegały: Watch out, Watch out, Watch out, Watch out, CookieCookieCookieCookie!!!! lecz i tak ostatecznie nasz ulubiony kot 

skończył nieostrożną zabawę swoimi ulubionymi zabawkami w podartych ubraniach.  

 

Poznaliśmy piosenki: 

„Cookie put your trousers on” 

/ Cookie put your trousers on,/ x3 

put your trousers on. 

 

/ Cookie put your hat on,/ x3 

put your hat on. 

 

                                                    / Cookie put your shoes on,/ x3 

put your shoes on. 

 

/ Cookie take your hat off,/ x3 

Take your hat off. 

 

/ Cookie take your shoes off,/ x3 

Take your shoes off. 

 

/ Cookie take your trousers off,/ x3 

Take your trousers off. 

 

“Where are you?” 

/Cookie, Lulu,/ x2 

where are you? 

/Here we are./x2 

How are you? 

/Boys and girls,/ x 2 

where are you? 

/Here we are./ 

We’re fine, thank you. 


