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Luty rozpoczęliśmy słodko – z okazji tłustego czwartku zajadaliśmy się pączkami.  Na tym jednak nie koniec.  

Z okazji walentynek również przygotowywaliśmy łakocie – tym razem dla naszych ukochanych. W lutym mówiliśmy 

o różnych wymiarach miłości. Dużo się uczyliśmy, a wszystko można znaleźć na naszej stronie internetowej 

www.arklowpolskaszkola.org i na https://www.facebook.com/pwskleks/  
Tematy zajęć z podziałem na grupy: 

Przedszkole młodsze 

W tym miesiącu wybraliśmy się w podróż dookoła świata 

różnymi środkami transportu. Jechaliśmy konno oraz na 

wielbłądzie, płynęliśmy kajakami przez rwąca rzekę, lecieliśmy 

odrzutowcem i szybowcem. Bawiliśmy się w naukowców  

i sprawdzaliśmy jak działają urządzenia elektryczne. 

Zamieniliśmy się w cukierników przygotowując walentynkowe 

czekoladki dla kochanych rodziców oraz rozmawialiśmy  

o zdrowym stylu życia.  

 

Przedszkole starsze 

Grupa przedszkolna starsza luty rozpoczęła matematycznie. 

Dzieci poznały nazwy figur geometrycznych, bawiły się nimi 

wykorzystując do układania przeróżnych obrazków. Dziecięca 

wyobraźnia nie zna granic! 

W ramach obchodzenia Dnia Świętego Walentego zajęliśmy się 

naszymi uczuciami i emocjami, które towarzyszą nam 

nieustannie w różnych sytuacjach. Nauczyliśmy się piosenki 

"Walentynki dla chłopczyka i dziewczynki", poznaliśmy wiersz 

"Żuraw i Czapla" oraz wykonaliśmy walentynkowe upominki dla 

rodziców. Mamusie otrzymały od nas piękne makaronowe 

korale, a tatusiowie duże, czerwone, gorące serduszka.  

Na wesoło pożegnaliśmy się z zimą urządzając w naszej klasie 

zimowe zabawy, tj. lodowisko, bitwę na śnieżne kule z gazety, 

kulig i inne. Wszystko w rytm muzyki piosenki "Zima, zima, 

zima". Dzieci wykonały śnieżynki wyklejone plasteliną na 

wieczkach od słoików oraz namalowały przecudne pejzaże 

zimowe. 

Na ostatnich zajęciach lutowych królowała tematyka zdrowej 

żywności. Poznaliśmy więc nazwy różnych produktów 

spożywczych, omówiliśmy piramidę zdrowego żywienia, 

przypomnieliśmy sobie o zdrowych nawykach żywieniowych, 

śpiewaliśmy piosenkę "Witaminki" oraz recytowaliśmy 

wierszyk "Na straganie". 

Dużo radości przysporzył nam turniej sportowy, a wszystkie 

lutowe zajęcia uświetnił swoją obecnością Miś Uszatek 

opowiadając o swoich przygodach. 

W tym miesiącu nauczyliśmy się przyrządzać twarożek ze 

szczypiorkiem i śmietanką, kolorowe koreczki oraz zdrowe 

kanapki. 

 

  

 

Grupa Podstawowa Młodsza 

Gdy jesteśmy chorzy, walentynki, 

lubię książki – oto tematy lutowych 

zajęć. Za pomocą metody drama 

dzieci wcieliły się w role: pacjentów, 

lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy. 

Nasza klasa na chwilę stała się: 

przychodnią, poczekalnią, gabinetem lekarskim oraz szpitalem. 

Było dużo nowego słownictwa i jeszcze więcej dobrej zabawy. 

Dzieci wypowiadały się na temat sposobów leczenia 

przeziębienia i zapobiegania mu. Uczyły się jak założyć 

opatrunek i udzielić pierwszej pomocy. Wspólnie wykonaliśmy 

ćwiczenia w podręczniku nawiązujące do tematu. Na 

podsumowanie zajęć dzieci usłyszały wiersz Stanisława 

Jachowicza „Chory kotek”. W walentynki każde dziecko 

wykonało piękną kartkę dla ukochanej osoby.  W czasie 

porannej pogadanki odbył się krótki quiz. Dzieci kolejno 

losowały pytania z pudełka i odpowiadały na nie.  Nagrodą za 

poprawną odpowiedź  był słodki przysmak J. Były też równie 

słodkie babeczki w kształcie serduszek, które dzieci 

dekorowały, podczas ich degustacji przygrywała nam miłosna 

muzyka filmowa. Celem kolejnych zajęć było pokazanie 

uczniom, że warto czytać książki. Nasze środki dydaktyczne 

to ulubione książeczki przyniesione przez dzieci. W naszym 

zbiorze znalazła się nawet  książka w języku angielskim. Tego 

dnia dzieci poznały  budowę książki i jej elementy. Ta wiedza 

pomogła im w stworzeniu ich własnej, pierwszej książeczki. 

Zadaniem naszych pupilów było wymyślenie tytułu, fabuły oraz 

szaty graficznej. Efekty pracy były imponujące – gratulujemy 

wszystkim wyobraźni.  

 Grupa Podstawowa Starsza  

„Idzie luty, podkuj buty” – tym hasłem powitaliśmy ten mroźny 

miesiąc. Z tej okazji mówiliśmy o zimowych ubraniach, 

opowiadaliśmy o dalekiej północy i zwierzętach tam 

zamieszkujących m.in. pingwinach. W zeszłym miesiącu 

uczniowie zapoznali się również z ciężką pracą strażaków i przy 

tej okazji czytaliśmy opowiadanie pt. Jak Wojtek został 

strażakiem” Cz. Janczarskiego, poznając słownictwo z literką 

„ż”. Literka „s” także królowała w trakcie sobotnich lekcji, więc 

nie obyło się bez „Stefka Burczymuchy” Marii Konopnickiej. 

Próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy takie strachy 

istnieją i czy należy się ich bać? Historia Orderu Uśmiechu, to  
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temat ostatnich zajęć, na których uczniowie sami projektowali, 

kolorowali i wycinali własne ordery. Zajęcia lekcyjne w tym 

miesiącu wzbogacone zostały o materiały 

pochodzące z e-podręcznika 

(http://www.epodreczniki.pl/) na etapie 

edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Grupa Podstawowa Starsza  

Wiedza o Polsce 

Luty upłynął nam na dalszym poznawaniu polskich legend oraz 

ważnych postaci naszej historii. Poznaliśmy sławnego 

astronoma Mikołaja Kopernika, zrozumieliśmy jak funkcjonuje 

nasz system słoneczny, a przy okazji uświadomiliśmy sobie, że 

nasz wielki przodek wiele razy bywał w Toruniu, który 

poznaliśmy w styczniu, jako miasto słynące z wyrobu 

smakowitych pierników. Po Toruniu przenieśliśmy się do 

Krakowa, w którym toczyła się akcja nowopoznanej legendy  

O hejnale mariackim. Przy okazji lutowych zajęć poznawaliśmy 

literki (Ń, ń) oraz pisaliśmy krótkie zdania. Część lekcji 

urozmaiciliśmy sobie graniem w gry edukacyjne, dzięki którym 

poznawaliśmy nazwy różnych zawodów oraz narzędzi 

używanych przez ich przedstawicieli.  

 

Grupa zaawansowana, j. polski  

Pracując z uczniami najstarszej grupy przykładamy coraz 

większą wagę do poprawnego wypowiadania się, budowania 

dłuższych, logicznych wypowiedzi. Rozbudowujemy słownictwo 

omawiając przeróżne tematy. Dyskutowaliśmy w tym miesiącu 

na temat słuchu, zastanawialiśmy jak hałas wpływa na nasz 

słuch. Uczniowie realizowali projekt nt. „Jak dbam o słuch” – 

nagrywali krótkie filmiki. Omawialiśmy również temat – czy 

warto się uczyć, do którego punktem wyjścia była lektura 

fragmentów „Pinokia”. No i oczywiście w lutym mówiliśmy o 

miłości. Bawiliśmy się również starając się poprawnie wymówić 

polskie łamańce językowe oraz poznaliśmy pojęcie wyrazów 

dźwiękonaśladowczych.  

    

Wiedza o Polsce  

Luty upłynął pod znakiem starożytności. Po styczniowych 

wędrówkach po Grecji, w lutym przenieśliśmy się do Rzymu. 

Poznaliśmy mit o powstaniu Rzymu oraz prześledziliśmy jego 

historię, poczynając od pierwotnego królestwa, przez 

republikę a na cesarstwie, jego rozkwicie i upadku kończąc. 

Omawialiśmy życie codzienne Rzymian, ich osiągnięcia oraz 

rozmach z jakim działali. Ze zdziwieniem uświadomiliśmy sobie 

jak wiele łączy nas ze starożytnymi Rzymianami, że prawo to 

ich pomysł na regulację stosunków społecznych. No i teraz już 

w końcu wiemy, co to takiego ta "republika", kogo nazywamy 

"wandalem" i skąd się wzięło powiedzenie "mieszka na 

prowincji"! 

 

Muzyka  

W lutym kontynuowaliśmy temat karnawału, dzieci powtarzały 

wiadomości na temat tańców latynoamerykańskich, 

instrumentów.  

Poznaliśmy termin jazz, improwizacja. Słuchaliśmy utworów 

jazzowych ("Błękitna rapsodia" George Gershwin’a), 

utworów  na fortepian, trąbkę , kontrabas. Poznaliśmy kolejny 

instrument dęty drewniany: klarnet i jego znaczenie w muzyce. 

 

Grupa średnia, j. polski  

Na lutowych zajęciach kontynuowaliśmy "zimowy temat", 

utrwalaliśmy pisownię "ś" oraz "si", rozwiązywaliśmy zagadki 

dotyczące zimy, zastanawialiśmy się jak spędzamy wolny czas 

w zimowe wieczory i dni wolne od szkoły. Gimnastykowaliśmy 

język poprzez czytanie wierszy z literka "sz" w roli głównej. 

Zapoznaliśmy się z wyrazami z "rz", ćwiczyliśmy ich pisownię, 

poprzez grę obrazkową utrwalaliśmy pisownię wyrazów z "ś", 

"si", "rz". Na lutowych zajęciach nie zapomnieliśmy o tradycji 

tłustego czwartku oraz o walentynkach. 

 

Wiedza o Polsce  

W tym miesiącu na lekcjach wiedzy o Polsce podążyliśmy 

szlakiem legend lubelskich i poznańskich. Czytaliśmy „Legendę 

o Czarciej Łapie” oraz „Legendę o poznańskich koziołkach”. 

Oprócz Lublina i Poznania odbyliśmy również wirtualną 

wycieczkę po Warszawie i Zamku Królewskim. Uczniowie 

dowiedzieli się czym jest herb miasta i jak wyglądają herby 

miast, o których była mowa na lekcjach. Na ostatnich zajęciach 

w lutym mówiliśmy o znanych Polakach, głównie laureatach 

Nagrody Nobla. Temat ten będziemy kontynuowali w marcu. 

Przygotowany przez nauczyciela krótki test wszyscy uczniowie 

rozwiązali niemalże bezbłędnie. 

 

Muzyka. 

W tym miesiącu poznaliśmy dwie piosenki "Zima, zima" oraz 

"Tupu tup po śniegu". Dzieci przepięknie śpiewały, grały na 

instrumentach. Do utworu "Zima” A. Vivaldiego tworzyły 

krajobrazy muzyczne. Rozwijały swoją wyobraźnię oraz 

wrażliwość na piękno muzyki. Rozmawialiśmy o zimie w muzyce, 

dzieci zrobiły swoje zimowe pudełeczka cukierkowe:). 

Oglądaliśmy reprodukcje obrazów "Sójka" J. Chełmońskiego 

oraz "Pejzaż zimowy z pułapką dla ptaków" P. Bruegel ‘a. 
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