
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr 6. Luty 2022 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



 

Drodzy Rodzice 

 

 Zasady i reguły to kwestie, których przestrzegania 

wciąż się uczymy. Chociaż właściwie, w naszym – dorosłym 

– przypadku, można mieć nadzieję, że znaczna część tej 

nauki jest za nami. W przypadku naszych dzieci jest to 

jednak proces, który dopiero się zaczyna. A wiemy, że 

jest niezbędny, by właściwie funkcjonować                              

w społeczeństwie.  I jak zawsze, zaczyna się w rodzinie. 

Chcielibyśmy zaproponować Wam w ramach wspierania 

tych dziecięcych kompetencji… gry. Nic, jak one, nie uczy 

właśnie przestrzegania zasad, uwewnętrzniania reguł. 

Dzięki domowym grom planszowym, możemy jak na dłoni 

zobaczyć wytrzymałość psychiczną naszych dzieci 

(oczywiście im są starsze, tym wygląda to lepiej), reakcje 

na porażki i zwycięstwa, cierpliwość w czekaniu na własną 

kolejkę itd. Dodatkowo grom towarzyszy bezcenne 

zjawisko: wspólnie spędzany czas. Coś najpiękniejszego, 

co możemy dać własnym dzieciom. Najlepsza inwestycja 

 

  
 

 

Redakcja 

 



Przyjaciele Kłapouchego w lutym: 

 

 dziękują Bogu za piękny świat;  

 uświadamiają sobie rolę powietrza w życiu 

człowieka; 

 rozumieją pojęcie czyste powietrze; 

 poszerzają słownik czynny o słowa: zawierucha, 

wicher, zefirek; 

 nabywają rozumienie pojęć́ przyrodniczych; 

 ćwiczą komunikację w oparciu o piosenkę ̨ i wiersz;  

 odnajdują w otoczeniu kształt koła;  

 rozwijają doświadczenia sensoryczne; 

 aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych i 

muzycznych;  

 ćwiczą rozróżnianie kolorów; 

  rozwijają zainteresowania badawcze;  

  ćwiczą umiejętność radzenia sobie z porażką̨;  

 kształtują postawę akceptacji siebie i swoich 

emocji; 

 starają się o  budowanie pozytywnego obrazu 

własnej osoby; 

 doskonalą umiejętności językowe; 

 wzbogacają słownictwo o wyrazy związane z 

karnawałem;  

 ćwiczą uważne słuchanie poleceń i stosowanie się 

do nich; 

 kształtują wyobraźnię przestrzenną; 

 rozwijają umiejętność przeliczania;  

 wychodzą na spacery, nabywają przekonanie o 

konieczności przebywania 

 na świeżym powietrzu, niezależnie od pory roku. 
 



 

Piosenka  

„Sanna” 

sł. Barbara Kossuth, muz. Adam Markiewicz 

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg, 

Jadę, jadę w świat sankami, 

Sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, dzyń. ( x 3 ) 

                                     Jaka pyszna sanna, parska raźno koń, 

                                     Śnieg rozbija kopytami 

                                     Sanki dzwonią dzwoneczkami: 

                                     Dzyń, dzyń, dzyń. ( x 3 ) 

Zasypane drogi, w śniegu cały świat. 

Biała droga hen, przed nami. 

Sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, dzyń ( x 3 ). 

 

 

Wiersz 

 „Pajacyk” 

Henryk Rostworowski 

Fiku – miku, fiku – miku 

poskacz z nami, pajacyku. 

Popatrz na przedszkolaka, 

zaraz się nauczysz skakać. 

Fiku – miku, fiku – miku 

poskacz z nami pajacyku, 

skacze Krysia, skaczę ja! 

Poskacz z nami, hopsasa 

 

 

 

 

 

 



Przyjaciele Kubusia Puchatka w lutym poznają: 

 
 Rodzaje zabaw i sportów zimowych 

 Wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy 

 Wzbogacenie wiedzy nt. różnych sprzętów do zabaw  

zimowych 

 Poznanie zagrożeń i zasad bezpieczeństwa podczas zabaw 

na śniegu i lodzie 

 Życie ludzi w innych krajach 

 Poszerzanie wiadomości nt.  zwierząt z lodowej krainy 

 Rozwijanie umiejętności przeliczania 

 Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmu 

 Doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby 

 Właściwe zachowanie w czasie spaceru  

 Doskonalenie sprawności grafomotorycznych 

 Poszerzanie wiedzy dzieci na temat afrykańskiej sawanny 

 Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych 

 Wdrażanie do uważnego słuchania 

 Tworzenie ciekawych prac konstrukcyjnych 

 Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „Umba, umba…” , 

ćwiczenie pamięci  

 Rozwijanie poczucia rytmu 

 Utrwalenie wyglądu i nazw  wybranych zwierząt 

mieszkających w ZOO 

 Rozwijanie zainteresowań  kosmosem 

 Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat Układu Słonecznego 

 Usprawnianie motoryki małej 

 Doskonalenie umiejętności klasyfikowania 

 Utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych 

 

  

 



Piosenka: 

„Umba, umba, umba,” 

 

 1. Umba, umba, umba, małpka w buszu biega, 

umba, umba, umba, i skacze po drzewach. 

 

Ref.: Bananowy raj, 

bananowe drzewa, 

afrykański busz, 

małpka po nim biega. 

 

2. Umba, umba, umba, małpka już od rana, 

umba, umba, umba, zerwała banana. 

 

Ref.: Bananowy raj…. 

 

3. Umba, umba, umba, bananowe danie, 

umba, umba, umba, to małpki śniadanie. 

 

Ref.: Bananowy raj… 

 

Wiersz: 

 

„Zabawy na śniegu”  

Dużo śniegu leży wkoło, 

wszystkim dzieciom jest wesoło. 

Mamy narty, mamy sanki, 

wyruszamy koleżanki. 

Sport zimowy, super sprawa. 

To wspaniała jest zabawa. 

Tu przedszkole, a tam górka. 

O, już widać ją z podwórka. 

Będzie z górki zjazd wspaniały, 

to jest pomysł doskonały! 

Już na górkę mkną dziewczęta. 

O zasadach ktoś pamięta? 

Górka musi być bezpieczna, 

a ostrożność jest konieczna. 

Jezdnia nie jest do zabawy, 

wie to duży oraz mały. 

 



 

Przyjaciele Królika w lutym: 

 
 poznają odnawialne i nieodnawialne źródła energii, 

 wdrażają się do dbania o środowisko naturalne, 

 kształtują właściwą postawę ciała, 

 poznają pojęcie „globus”, 

 czytają globalnie, 

 wyróżniają głoski w wyrazie i przeliczają je, 

 operują pojęciami: skały, minerały, 

 poznają nowe wiadomości dotyczące soli, 

 poznają zawód jubilera, 

 poznają cztery żywioły, 

 rozróżniają głoski „s”, „z” w nagłosie, 

 sprawnie przeliczają w zakresie 7, 

 poznają różne sposoby podróżowania, 

 Posługują się liczebnikami porządkowymi, 

 poznają wygląd i nazwy niektórych roślin egzotycznych, 

 poznają zwierzęta żyjące w ciepłych krajach i te, żyjące na 

dalekiej północy. 

 

„Piosenka o podróżach” 

A kiedy już urosnę, 

To słowo wszystkim daję, 

Zostanę podróżnikiem 

I zwiedzę wszystkie kraje. 

 

Ref. Podróże, ach, podróże, 

Te małe i te duże. 

Kochamy je, bo przecież 

Tak wiele uczą nas o świecie. 

 

Polecę do Berlina, 

Odwiedzę tam kuzyna.  

Z Warszawy do Krakowa  

Też będę podróżować. 

 

 

 



Ref. Podróże… 

 

W Afryce lwa zobaczę, 

Pobiegam z żyrafami. 

W Australii spotkam strusia,  

poskaczę z kangurami. 

 

Ref. Podróże… 

 

A kiedy już urosnę, 

To słowo wszystkim daję, 

Zostanę podróżnikiem 

I zwiedzę wszystkie kraje. 

 

Wiersz „Kosmos” 

Kosmos jest ogromny i wciąż niezbadany, 

ale osiem planet bardzo dobrze znamy. 

One nieprzerwanie krążą wokół Słońca. 

A Słońce to gwiazda, jasna i gorąca. 

Merkury jest najmniejszy i krąży powoli. 

Wenus, widoczna z daleka, to najgorętsza planeta. 

Ziemia – to tu mieszkamy, na niej powstało życie. 

Mars jest w kolorach czerwieni, sporo tu skał i kamieni. 

Jowisz z wszystkich największy, z Wielką Czerwoną Plamą. 

Saturn ma siedem pierścieni, barwami toffi się mieni. 

Uran, błękitna kula, jakby mgłą otoczona. 

Neptun na końcu wiruje, tu zimno nie ustępuje. 

 

 
 



Przyjaciele Tygryska w lutym: 

 
 swobodnie wypowiadają się na temat teatru, poszerzają 

słownictwo związane z teatrem    o pojęcia „garderoba”, 

„rekwizytornia”, „scena”, „widownia” itp., wyszukują wybrane 

wyrazy na planszy literowej,  

 biorą czynny udział w planowaniu i przygotowaniu spektaklu 

teatralnego,  

 nazywają zawody związane z teatrem,  

 wcielają się w role podczas zabaw teatralnych, 

 oceniają postępowanie bohaterów opowiadania, którzy 

prezentują postawy właściwe i naganne, zdają sobie sprawę z 

konsekwencji zachowań,  

 wyjaśniają co oznaczają pojęcia: „muzyka klasyczna” i „muzyka 

rozrywkowa”, 

 określają długość i odległość słuchanych dźwięków, rozpoznają 

rodzaje  tempa, odwzorowują sekwencję słuchanych dźwięków, 

realizują zadania rytmiczne oparte na metrum 2/4, 3/4, 4/4, 

tworzą efekty dźwiękowe, rozumieją zjawisko fali dźwiękowej, 

  grają na instrumentach perkusyjnych, rysują ilustracje do 

utworów instrumentalnych inspirowane nastrojem i 

charakterem muzyki, wyrażają ruchem muzykę, śpiewają 

piosenki, słuchają w skupieniu muzyki, 

 wyjaśniają  co to jest galeria sztuki i dzieło sztuki,  

 porównują obrazy i określają różnice, wskazują obrazy 

określonego gatunku, dzielą się wrażeniami i uczuciami, jakie 

wywołują w nich dzieła sztuki,  

 dostrzegają humor i żart sytuacyjny w opowiadaniach                      

i historyjkach obrazkowych,  

 eksperymentują z kolorami – mieszają dowolnie farby                        

w poszukiwaniu nowych ciekawych odcieni,  

 znają zasady bezpiecznego korzystania z nożyczek, sprawnie 

posługują się nimi, wycinają po liniach prostych, łamanych, 

falistych, kolistych, ustawiając nożyczki pod odpowiednim 

kątem do powierzchni papieru,  

 tworzą różne projekty plastyczne z wykorzystaniem własnej 

wyobraźni, pomysłowości, inwencji twórczej,  



 rozpoznają i nazywają litery „r”, „s”, „w”, „z”   wielką i małą w 

izolacji i w wyrazach, układają z rozsypanki literowej wyrazy 

dźwiękonaśladowcze i je czytają, czytają sylaby imitujące 

dźwięki, śpiewają je z towarzyszeniem utworu muzycznego, 

dbają o poprawną wymowę głosek, dokonują analizy słuchowej 

wyrazu, wskazują obrazek, którego nazwa ma określoną liczbę 

sylab lub głosek,  

 czytają proste napisy,  teksty ze zrozumieniem,  

 rozwiązują proste działania matematyczne z użyciem cyfr                  

i znaków: „–„ , „+”, „=”,  

 dodają i odejmują w zakresie liczby 10, zapisują liczby 1–10 za 

pomocą cyfr i figur liczbowych,  

 kodują i dekodują informacje w formie symbolicznego zapisu,  

 rozwiązują proste zadania z treścią, porównują liczby                         

i określają, która jest większa, mniejsza lub czy są równe,  

 prawidłowo wykonują ćwiczenia gimnastyczne.  

 

 

,,Zagram dzieciom”   muz.B.Kolago, sł.D.Gellner 

 

1. Zaraz siądę sobie w kącie, 

zagram dzieciom na trójkącie. 

Trójkąt srebrne oczy ma, 

srebrnym głosem chętnie gra. 

 

Refren 

Czary - mary, 

weź pałeczkę do ręki, 

czary mary - mary, 

wyczarują się dźwięki. 

Czary - mary, 

i na pewno w tych dźwiękach 

jest zaklęta, 

zaklęta piosenka. 

 

2. To są dzwonki, to pałeczka, 

zagram dzieciom na dzwoneczkach. 

 



Zagram cicho - sol, do, mi, 

niech się wszystkim dobrze śpi. 

 

Refren: Czary - mary, weź pałeczkę do ręki, 

czary mary - mary, wyczarują się dźwięki. 

Czary - mary, i na pewno w tych dźwiękach 

jest zaklęta, zaklęta piosenka. 

 

                     

„Teatr” B. Koronkiewicz 

 

 

Jest takie miejsce zaczarowane, gdzie bajka z życiem się miesza. 

To, co tam widzisz czasem Cię smuci, a innym razem rozśmiesza. 

  

Na scenie grają piękni aktorzy albo też lalki jak żywe. 

Wszystkie historie bardzo przeżywasz i wierzysz, że są prawdziwe. 

  

Przepiękne stroje i dekoracje zachwyt wzbudzają niemały, 

Siedzisz w fotelu i zapominasz na chwilę o świecie całym. 

  

Kupując bilet znasz swoje miejsce – ma numer w konkretnym 

rzędzie. 

Oglądasz spektakl w ciszy, skupieniu i czekasz, co dalej będzie. 

  

Kurtyna wznosi się na początku, opada po każdym akcie, 

A spacerować można, rozmawiać – w przerwie, to znaczy w 

antrakcie. 

  

By przedstawienie było ciekawe, żeby się nam podobało, 

By każdy szczegół współgrał z całością, pracuje ludzi niemało. 

  

Dla nich na koniec w podziękowaniu publiczność braw nie żałuje, 

Za reżyserię, grę, dekorację, wszystkim artystom dziękuje. 

  

Jest takie miejsce piękne i ważne, bo do przemyśleń nas zmusza, 

To teatr. Teatr na tym polega, że uczy, bawi i wzrusza. 

 

 



Polecamy gry i układanki  
     …..edukacyjne i towarzyskie  

 

EPIDEIXIS – fantastyczne układanki, wpierające 

spostrzegawczość, kreatywność, logiczne myślenie i koncentrację. 

Wielopokoleniowe, rozszerzające zasoby wraz z rozwojem dziecka. 

 
 www.System Edukacji PUS - www.pus.pl - sklep firmowy Wydawnictwa 

Epideixis 

 

 

SMARTGAME wielopoziomowe układanki logiczne, sprzyjają 

uczeniu się, wyciąganiu wniosków z popełnianych błędów, 

pozwalają samodzielnie sprawdzić poprawność wykonania. 

Niektóre z egzemplarzy mają opcję „podróżne”, są magnetyczne. 

 

www.smartgames.eu/uk/collection/preschool-games 

 

 

Gry rozwijające kompetencje matematyczne i początki budowania 

strategii 

Pędzące żółwie - Reiner Knizia (Gra planszowa) - Księgarnia 

Internetowa Egmont 

 

Super Farmer De Lux (rebel.pl) 

 

www.empik.com/kukuryku-gra-rodzinna-pelny-kurnik-

kukuryku,p1234319137,zabawki-p 

 

 

Bardzo zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się z naszą 

wspólnotą przedszkolną Waszymi rodzinnymi grami. Szczególnie 

tymi, które podczas wspólnego czasu robią furorę i sprawiają, że 

dzieci wołają „Jeszcze raz! Jeszcze raz!”  

http://www.smartgames.eu/uk/collection/preschool-games
https://egmont.pl/Pedzace-zolwie,606275,p.html
https://egmont.pl/Pedzace-zolwie,606275,p.html
https://www.rebel.pl/gry-planszowe/super-farmer-de-lux-11479.html
http://www.empik.com/kukuryku-gra-rodzinna-pelny-kurnik-kukuryku,p1234319137,zabawki-p
http://www.empik.com/kukuryku-gra-rodzinna-pelny-kurnik-kukuryku,p1234319137,zabawki-p

