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Baśnie, bajki, bajeczki  

4.02– 8.02.2019r. 

 
http://scholaris.pl/zasob/109314 

Cele: 

 Poznamy historię liczby 2 zgodnie z programem „Ogrody 

liczbowe Willy’ego” 

 Będziemy wypowiadać się na temat opowiadania „Białe 

Gołębie” 

 Będziemy śpiewać piosenkę „Baśnie” B. Forma 

 Będziemy rozwijać motorykę dużą na podstawie opowieści 

ruchowej „Wyprawa” 

 Będziemy ozdabiać koronę króla i królowej 

 

 

 

http://scholaris.pl/zasob/109314


„Baśnie” (sł. i muz. B. Forma) 

 
https://olamundo.pl/top-10-ksiazek-dziecinstwa-basnie-hans-christian-andersen/ 

1. Baśni słuchają dzieci 

i dorośli też lubią baśnie. 

Każdy chętnie posłucha 

pięknej baśni, zanim zaśnie. 

2. W baśniach mieszkają wróżki, 

dobre elfy i czarodzieje, 

w baśniach z pomocą przyjdą 

zawsze wierni przyjaciele. 

3. Baśnie to tajemnica, 

w baśniach różne cuda i dziwy, 

w baśniach świat całkiem inny, 

nie do końca jest prawdziwy 

 

Opracowała: Joanna Trzaska 



Muzyka wokół nas 

11-15.02.2019 

 
 

Cele: 

 Będziemy poznawać muzykę wokół nas. 

 Dowiemy się co to takiego Koncert oraz poznamy zawód 

dyrygenta. 

 Poznamy sposoby grania na różnych instrumentach 

muzycznych. 

 Będziemy wyklejać kolorowe  

wesołe nutki. 

 Nauczymy się piosenki  

„Na bębenku” B. Forma. 

 

 

Opracowała: Małgorzata Kasperska 

 



Nie jesteśmy sami w kosmosie 

18-22.02.2019r 

 
https://pl.fotolia.com/tag/%22kosmos%20ilustracja%20dla%20dzieci%22  

Cele: 

 

 Będziemy szukać drogi do statku kosmicznego na 

podstawie Kodowania na dywanie 

 Poznamy ciekawostki dotyczące kosmosu 

 Przedstawimy improwizację ruchową do piosenki „Trzej 

kosmici” 

 Będziemy naśladować kosmitów rozwijając sprawność 

ruchową 

 Wykonamy pracę plastyczną „Rakiety Kosmiczne” z rolek, 

farb i czarnego brystolu 

 

 

 



Wiersz B. Szelągowskiej „Ufoludek „ 

 
https://pl.fotolia.com/tag/ufoludki 

Gdzieś daleko, we 

wszechświecie, 

żyją sobie ufoludki. 

Ale jak wyglądać mogą? 

Może tak jak krasnoludki: 

długa broda, czapka, pasek, 

kubrak piękny i czerwony… 

Albo może tak jak troll, 

w gęstym lesie zagubiony… 

 

 

 

 

Jak wielkolud, co potrafi 

zniszczyć miasto jednym 

butem… 

Chyba jednak jest niewielki! 

Myślę, że jak liliputek! 

Ktoś powiedział, że zielony 

i w kosmosie spodkiem lata. 

Ale jedno wiem na pewno: 

tak jak ja jest ciekaw świata. 

 

 

 

 

Opracowała: Joanna Trzaska 

 

https://pl.fotolia.com/tag/ufoludki


Moje miasto 

25.01-02-03.2019 

 
 

Cele: 

 Będziemy rozwijać zainteresowanie architekturą. 

 Poznawać różnego typu budowle. 

 Rozwijać twórcze myślenie, kreatywność i 

wyobraźnię poprzez stworzenie wspólnego, 

wymarzonego domu. 

 Rozwijać umiejętność współpracy w grupach. 

 Oglądać film związany z pracą i zawodem architekta.  

 

 

Opracowała: Małgorzata Kasperska 

 
 


