
LUTY 2021
 GRUPY Pingwiny – 6 latki  

Temat tygodniowy Przewidywane osiągnięcia dziecka Podstawa
programowa

Siły przyrody
02.-05.02.2021

Dziecko:
 formułuje zasady dotyczące ochrony środowiska;
 podaje argumenty potwierdzające konieczność dbania o środowisko; 
 określa zagrożenia i korzyści płynące ze strony żywiołów;
 porównuje liczebności zbiorów, posługując się znakami >, <, = ;
 wymienia kolejne etapy krążenia wody w przyrodzie;
 śpiewa piosenkę, porusza się rytmicznie przy muzyce;
 wykonuje pracę plastyczną doskonaląc umiejętności cięcia po linii;
 bawi z kolegami na placu zabaw w zabawy  z elementem rywalizacji; 
 nabiera przeświadczenia o celowości zbierania i segregowania 
odpadów – zbieranie w celu niesienia pomocy innym;
 angażuje rodziców do ekologicznego stylu życia;
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08-12.02.2021 ,,Cyfrowa walentynka w bezpiecznym świecie multimediów”

15.02.2021 ,,Festiwal Przedszkolnych Talentów”

Cztery żywioły
 16 -19.02.2021

Dziecko:
 określa sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami
 określa cechy i właściwości ognia;
 poznanie właściwości ciepłego i zimnego powietrza (przyczyny  jego 
podnoszenia się i opadania);
 wypowiada się na temat pozytywnych i negatywnych zachowań w 
kontakcie z ogniem;
 dokonuje improwizacji ruchowej do utworu, śpiewa piosenkę;
 praca plastyczna z wykorzystaniem materiałów odpadowych;
 bawi się  na świeżym powietrzu, obserwuje kierunek wiatru;
 dodaje i odejmuje w zakresie 6;
 porządkuje cyfry, posługuje się pojęciami mniejszy niż, większy niż;
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Wielka wyprawa
22-26.02.2021

Dziecko:
 opowiada o swoich wrażeniach, odczuciach związanych z odkrywaniem;    

 dokonuje analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej, wskazuje 
litery r, R wśród innych liter;
 szacuje wysokość, stosuje pojęcia: najwyżej, najniżej a także wyznacza 
kierunków i rozumienie pojęć w prawo, w lewo;
 układanie kompozycje z figur mozaiki geometrycznej;
 śpiewa piosenkę, przekłada rytmu dźwiękowy na ruch;
 ozdabia pracę plastyczną, z wykorzystaniem wybranych indywidualnie 
materiałów;
  dokarmia ptaki w ogrodzie przedszkolnym;
 odpowiada na zagadki słuchowe;
 sprawnie posługuje się nazwami dni tygodnia – podaje nazwę 
aktualnego dnia tygodnia, poprzedniego i następnego;
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Angielski
Trawel and means

of transport

Dziecko potrafi:
 nazywać wybrane środki transportu
 wykonuje polecenia (stan up turn around)
 słucha poleceń
 śpiewa piosenkę
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