
 

ZADANIA  

REALIZOWANE  

W MIESIĄCU  

Lutym 

 

w Grupie Pierwszej 

„Puchatki”: 

 

Tematy kompleksowe: 

 
1. „Baśnie, bajki, legendy” 

2. „Muzyka wokół nas” 

3.  „Nie jesteśmy sami w kosmosie” 

4. „Zawody” 
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Temat kompleksowy: 
 

„Baśnie Bajki i Legendy” 

 
Termin realizacji: 

30.01 – 03 lutego 2023 r. 

Zadania: 

 

• W tym tygodniu odbędziemy podróż do krainy baśni, bajek i 

legend. Na początku dowiemy się, czym różnią się bajki od 

baśni. 

• Dzieci same również stworzą krótkie bajki, doskonaląc słuch 

i tworząc rymy. 

• Będziemy analizować zachowania bohaterów, spróbujemy 

wymyślać inne zakończenia oraz to, jak inaczej mogłyby 

postąpić postacie. Trudnym, ale ważnym elementem zajęć 

będzie odróżnianie rzeczywistości od fikcji.  

• Dzieci odpowiedzą na pytanie: Czego uczą nas bajki, baśnie i 

legendy?. Oceniając postępowanie bohaterów i klasyfikując 

ich jako dobrych lub złych. 

• „Liczymy z Jasiem i Małgosią” – na podstawie opowiadania 

będziemy doskonalić umiejętności matematyczne: przeliczania 

w dostępnym zakresie i klasyfikowania wg określonej cechy. 

• Poznamy piosenkę „Bajki i Bajeczki” będziemy grać na 

instrumentach i improwizować ruchowo przy jej dźwiękach. 

• W tym tygodniu będziemy również uczestniczyć w Balu 

Karnawałowym, poznamy jak obchodzony jest karnawał  

w różnych częściach świata. 

 

 

 

 

 



 

                    Temat kompleksowy: 

„Muzyka wokół nas” 

 
 

Termin realizacji: 06- 10 lutego 2023 roku 

 

Zadania: 

• Porozmawiamy na temat opowiadania Barbary Szelągowskiej 

„Domowa fabryka instrumentów”. Zapoznamy się z nazwami 

 i brzmieniem wybranych instrumentów. 

• „Malujemy muzykę” wykonamy prace plastyczne 

inspirowane utworem Antonio Vivaldiego Cztery pory roku. 

Zima. 

• „Czy woda zamarza, kiedy na dworze jest mróz? – zabawy 

badawcze 

• „Śpiewaj tak jak on”-  poznamy nową piosenkę, będziemy 

rozwijać koordynację słuchowo-ruchową. 

• „Muzyczne zgadywanki” – zabawy matematyczne. Będziemy 

rozwijać spostrzegawczość, umiejętność liczenia 

wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z 

wymienianiem liczebników głównych w zakresie 4. 

• „Światowy dzień pizzy”- zajęcia techniczno-gospodarcze. 

Poznamy historię pizzy i samodzielnie wykonamy to 

uwielbiane na całym świecie danie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Temat kompleksowy: 

„Nie jesteśmy sami w kosmosie” 
               Termin realizacji:13 – 17 lutego 2023 roku 

  
Zadania: 

 

• Dzieci będą poszerzyły wiedzę na kosmosu.  

• „W planetarium” -  zainspirowani opowiadaniem Ewy 

Stadtmüller „Spacerkiem po Drodze Mlecznej 

porozmawiamy na temat Układu Słonecznego. 

• Podczas zajęć dzieci będą stawiały pytania, na które 

wspólnie poszukamy odpowiedzi w różnych źródłach.   

• Wykonamy planety układu słonecznego z 

wykorzystaniem balonów i masy papierowej. 

• Poznamy nową piosenkę „Z ufoludkiem w kosmos”- 

będziemy śpiewać, tańczyć i grać na instrumentach. 

• Wspólnie będziemy świętować Walentynki, poznamy 

historię tego święta i wykonamy kartki z tej okazji. 

• Dzieci podczas zajęć doskonalić będą różnorakie 

umiejętności, m.in. matematyczne, takie jak 

porównywanie liczebności zbiorów i wielkości, 

szeregowanie od elementu najmniejszego do 

największego i odwrotnie.  
 

 

 

 

 

 

                                

 



 

Temat kompleksowy: 

„Zawody-praca metodą  

projektu badawczego” 
 

 

Termin realizacji:20 - 24 lutego 2023 roku 

 
Zadania: 

• „Kim będę w przyszłości”- W najbliższych dniach 

przedszkolaki zaplanują działania i aktywności związane z 

tematem kompleksowym.  

• Poznamy czym zajmują się kosmetyczka, architekt, aktor, 

piekarz, lekarz, adwokat, weterynarz. 

• Wcielimy się w rolę piekarzy i wspólnie upieczemy chleb. 

• Zawody naszych rodziców- przeprowadzimy wywiad z 

najbliższymi i dowiemy się czym zajmują się na co dzień 

mama i tata. 

• „Kto buduje budynki” – podczas zajęć matematycznych 

będziemy rozwijać intuicję geometryczną, poznamy  wybrane 

zawody związane z budownictwem. 

• Będziemy realizować zadania z Ogónopolskiego Programu 

Uczymy dzieci programować poznamy ozoboty i matę do 

kodowania offline. 

 

 

 

 

 

 



Wiersze i piosenki : 
 

 „Baśnie”(sł. i muz. B. Forma)  
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,  

zawsze wierni przyjaciele.  

 

3.Baśnie to tajemnica,  

w baśniach różne cuda i dziwy,  

w baśniach świat całkiem inny ,  

nie do końca jest prawdziwy. 

 
 „Mały, muzyczny świat” (sł. i muz. K. Gowik).  

Niech nikt uszu nie zatyka, nie zatyka,  

bo to moja jest muzyka, jest muzyka. 

 To muzyka z serca grana,  

taka pięknie roześmiana!  

 

Ref.: Już bębenek gra: daba dam, dam, dam.  

Marakasy robią miły szum, szum, szum.  

Trójkąt dzyń, dzyń, dzyń, nutki dzwoni mi,  

a talerze brzęczą bardzo głośno: bum, bum, bum.  

Mamo, tato, oto dla was jest muzyka. 

 To muzyka moich małych sześciu lat.  

Chociaż głośna, niech nikt uszu nie zatyka,  

bo gram o najlepszych chwilach, 

 które tworzą mój mały świat. 

 

 Niech nikt oczu nie zamyka, nie zamyka,  

bo to moja jest muzyka, jest muzyka.  

Raz wesoła, raz smutnawa, 

 raz skacząca, a raz łzawa. 

 Ref.: Już bębenek gra: daba dam, dam, dam.  

Marakasy robią miły szum, szum, szum..  
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Wiersz A. Frączek „Przedszkolna orkiestra”. 

 
By zagrać z prawdziwą orkiestrą, 

nie trzeba być żadnym maestro, 

wystarczy fantazji ćwierć deka. 

Słuchacze już biegną z daleka. 

Bo Antek w parapet uderza i rocka grać na nim zamierza, 

Jaś stuka zawzięcie w żeberka, aż grzejnik wywija oberka. 

Staś biurko przerobił na bęben i bębni weń, nucąc kolędę, 

a Krzysiek na nerwach gra tryle. 

Przedszkolna orkiestra. I tyle. 

 

 

 

 „ Trzej kosmici ( sł. S. Karaszewski, muz. S. Marciniak)  
 

1. Trzej kosmici, trzej kosmici przylecieli rankiem. 

 ten w talerzu, tamten w spodku,  

 trzeci leciał w dzbanku.  

 

Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko,  

drugi- chrupka bułeczka, 

 a ten trzeci , drżący , 

chrypiący jak ta kawa z mleczkiem. 

 

 2.Trzej kosmici, trzej kosmici wpadli przez okienko.  

w pokoiku na stoliku 

 lądowali miękko.  

 

Ref.: Pierwszy – krągłe …….. 
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Wiersz: Tadeusz Kubiak „Kim będę”  
Kiedy Zosia będzie duża już nie będzie leczyć lalek,  

a prawdziwa pani doktor dobrze zajmie się szpitalem.  

- A kim będzie Kasia? – Wiemy! – woła Bolek, 

 woła Lolek -Dzisiaj uczy kotka Mruczka,  

Duża – będzie uczyć w szkole. 

 A Irenka szmatkę bierze.  

Tu przyszyje a tam utnie.  

Gdy urośnie... – Już zgadliśmy! 

 Będzie szyła piękne suknie.  

Zaś Martusia, ta malutka, bierze 

kredki – mądra głowa, 

 Dom rysuje. – Też już wiemy! Będzie 

domy projektować .  

Waży kaszę, waży groch, Waży 

gruszki, waży jabłka.  

Gdy dorośnie, w wielkim sklepie 

Będzie ważyć Małgorzatka 

Acha, jeszcze jest Agatka! Buzia - 

słonko, dwa warkocze.  

- Gdy dorośniesz, o tym wszystkim napisz książkę! – Bardzo proszę 
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Opracowała Marta Przybysz 

 


