
LUTY 2018 r. GRUPA II

Kręgi tematyczne w lutym:

I. „Lubimy się śmiać”

II. „ Lubimy eksperymentować”

III. „Zimowe zabawy”

IV. „Kim będę, gdy dorosnę?”

W LUTYM dzieci z Grupy II:

 będą utrwalały wiadomości dotyczące naszego miasta – Gdyni. Dowiedzą się, jak wygląda herb 
i flaga Gdyni, jak wyglądała Gdynia za dawnych czasów, jakie ciekawostki można zobaczyć spacerując 
ulicami Gdyni i dlaczego mieszkańcy Gdyni są najszczęśliwszymi ludźmi w Polsce :);

 jak co miesiąc, obejrzą przedstawienie teatralne, tym razem w wykonaniu Agencji Artystycznej  „Pro 
Musica” pt. „W pracowni lutniczej mistrza Stolariusa”, utrwalając zasady zachowania się podczas 
przedstawienia teatralnego;

 zapoznają się z wyglądem i brzemieniem instrumentów muzycznych, będą doskonaliły percepcję 
słuchową, wystukując określony rytm;

 przypomną sobie, jakie są charakterystyczne cechy zimy oraz wygląd zimowego ogrodu, lasu, pól i łąk, 
będą dokarmiały ptaki, zostawiając ziarno w karmnikach;

 zapoznają się z rodzajami zawodów, oraz dowiedzą się, jakie zawody wykonują ich rodzice;

 utrwalą znajomość numerów telefonów alarmowych, a  także sytuacje, w których należy użyć tych 
numerów;

 wykonają eksperymenty:  „Tęcza”, zabawy z mlekiem, farbkami  i płynem do naczyń, „Grające szklanki”, 
zabawy z wodą i szklankami, „Góry”, zabawy geologiczne, „Zaczarowany kamień”, zabawy 
z magnesem, „Biały puch”, zabawy ze śniegiem i lodem;

 będziemy bawić się w zabawy słowne, podczas których będziemy nabywać umiejętność dzielenia 
wyrazów na sylaby („u-le”), a także dzieci  będą próbowały układać różne rymy;

 będą wycinały, układały i naklejały obrazki i historyjki według kolejności zdarzeń, wypowiadały się na 
temat związków przyczynowo-skutkowych zawartych w historyjce,

 dzieci będą doskonaliły umiejętność wycinania wzdłuż określonej linii, umiejętność prawidłowego 
chwytu nożyczek, a także kredki oraz sztućców;

 poznają cyfrę 6, będą doskonaliły umiejętność przeliczania w tym zakresie, dodawania, odejmowania, 
tworzenia określonych zbiorów, klasyfikowania i porównywania;

 będą doskonaliły umiejętność rozpoznawania kolorów, a także figur geometrycznych;;

 będą dbały o prawidłową postawę uczestnicząc w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych 
oraz w zabawach na świeżym powietrzu, korzystając w miarę warunków pogodowych 
z zabaw na śniegu;

 będą doskonaliły czynności samoobsługowe i higieniczne oraz umiejętność zachowania się w łazience, 
w sali, w szatni oraz w ogrodzie przedszkolnym;

 przynosząc swoje ulubione zabawki, dzieci będą doskonaliły umiejętność zabawy w małych grupach, 
dzielenia się swoimi rzeczami, a także umiejętność poszanowania cudzej własności, będą doskonalić 
umiejętność współpracy w grupie, tworzenia miłego klimatu oraz przestrzegania reguł zawartych 
w grupie.


