
Tematy kompleksowe realizowane w lutym 

w grupie X 

I. Bajki, baśnie, bajeczki 

II. Muzyka wokół nas 

III. Nie jesteśmy sami w kosmosie 

IV. Dbamy o przyrodę 

 

 

I. Baśnie, bajki i bajeczki 

 03.02. – 07.02.2020 

 

W tym tygodniu dzieci będą: 

• rozwijały mowę, 

• rozpoznawały bohaterów znanych baśni, 

• rozwijały umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, 

• poznawały małe i wielkie litery 

• rozwijały umiejętności liczenia, 

• utrwalały znajomości poznanych figur geometrycznych,  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eW6VpexhW4Q     



• określały, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru, 

• rozwijały sprawność fizyczną, 

• reagowały na ustalone sygnały, 

• wykonywały układ ruchowy  do piosenki, 

• rozwijały sprawności manualną, 

• rozwijały umiejętności posługiwania się instrukcją,       

• rozwijały aktywność werbalną, 

• przedstawiały słowami uczucia i nastrój, 

• zapoznawały się ze zjawiskiem topnienia, 

• poznawały substancje,  które topnieją, 

• rozwijały myślenie przyczynowo-skutkowe. 

 

Bajkowe marzenia (sł. i muz. Krystyna Gowik). 

I. Są bajki i baśnie, cudowny świat, 

gdzie żyją krasnale i wróżki. 

I czy masz pięć latek, czy dużo lat, 

to lubisz tak śnić do poduszki. 

Tam możesz być, kim tylko chcesz, 

i spełnić swoje marzenia. 

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram, 

powiedzmy swoje marzenia. 

II. Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz, 

to w bajkach jest zawsze pogoda. 

I nawet gdy złego coś dzieje się, 

to zaraz ktoś uśmiech znów doda! 

Bajkowy świat, inny niż nasz, 

wszystko na dobre wciąż zmienia. 



Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram, 

powiedzmy swoje życzenia. 

 

 

Wiersz Barbary Szelągowskiej Moje bajki. 

Gdy wieczór nadchodzi, 

z książkami się witam,  

siadam cichutko,  

a mama mi czyta. 

I czyta mi bajki 

http://zambrowiacy.pl/kult/baje-bajki-bajeczki-konkurs-dla-najmlodszych-zapowiedz/ 

o dzielnych 

rycerzach, 

smokach, 

czarownicach 

i zaklętych wieżach. 

 

O śpiącej królewnie 

i o rybce złotej, 

i o tym, jak młynarz 

przyjaźnił się z kotem. 

Choć jestem przy mamie, 

to mi się wydaje, 

że widzę naprawdę 

te postacie z bajek. 

 

 

http://zambrowiacy.pl/kult/baje-bajki-bajeczki-konkurs-dla-najmlodszych-zapowiedz/


II. Muzyka wokół nas 

10.02-14.02.2020 

W tym tygodniu dzieci,  będą: 

 rozwijały mowę 

 dostrzegały piękno muzyki, 

 rozwijały analizę i syntezę słuchową, 

 rozpoznawały i nazywały poznane litery, 

 
 rozwijały umiejętności liczenia, 

 zapoznawały się ze znakiem odejmowania, 

 utrwalały nazwy wybranych instrumentów muzycznych, 

 rozwijały sprawność fizyczną, 

 rozwijały umiejętność grania na instrumentach perkusyjnych,  

 rozwijały umiejętność poruszania się w rytm muzyki, 

 rozwijały umiejętności/sprawności manualne,  

 zapoznawały się z akordeonem, 

 rozwijały sprawność manualną, 

 próbowały wyrażać nastrój utworu muzycznego barwną plamą, 

 rozwijały słuch fonematyczny 

 rozwijały aktywność twórczą 
 
Czarodziejski koncert (sł. i muz. Krystyna Gowik). 
I. Instrumenty już czekają, zaraz będą razem grały, 
wyczarują piękne nutki i zabiorą wszystkie smutki. 
Pan dyrygent już gotowy, chce, by wszystkie go słuchały, 
a nastroje są gorące, zaraz będzie piękny koncert. 
Ref.: Patrzą instrumenty na dyrygenta swego, 
bez batuty w jego ręce wszystko będzie do niczego… 
II. Smyczki głaszczą struny skrzypiec, ocierają się jak kotki, 
wiolonczela i altówki dają dźwięk jak lizak słodki. 



Z boku harfa i gitara ze strunami do szarpania. 
Wszyscy chcą tu być najlepsi, wszyscy chcą mieć szóstkę z grania. 
Ref.: Patrzą instrumenty… 
III. Z tyłu siedzą srebrne flety; gdy w nie dmuchać, pięknie grają. 
Za fletami złote trąbki – trąbią, ile siły mają. 
Saksofony i klarnety tak dmuchają, że o rety! 
Razem z nimi buczy tuba – bardzo duża, bardzo gruba. 
Ref.: Patrzą instrumenty… 
IV. A pośrodku wielki, czarny – to fortepian z klawiszami, 
kiedy palce w nie uderzą, płyną dźwięki ponad nami. 
Całkiem z tyłu wielkie bębny dudnią tak, że drży powietrze. 
Jaki wielki, cudny koncert. Grajcie jeszcze, grajcie jeszcze! 
Ref.: Do niczego!!! (okrzyk) 
 
 
 
 
 
 

Słuchanie wiersza Iwony Róży Salach Nutki. 
Na pięciolinii siedzą nutki. 

Wysunęły nóżki, pokazały butki. 
A te butki czarne, małe, 

do zabawy doskonałe. 
 

http://www.wesolenutki.net/ 
 

 
Skoczyły czarne butki, 
uciekły nocą z piosenki 
nutki. 
Do – dobrze 
tańcowało, 
re – w stawie 
rechotało, 
mi – gawędziło miło, 
fa – fasolę i groch sadziło, 
sol – malowało parasol, 
la – lato pozdrawiało, 
si – po włosku gadało, 
do – wszystko dokładnie powtórzyło 
i na pięciolinię wróciło. 
 
 
 
 
 

http://www.wesolenutki.net/


III. Nie jesteśmy sami w kosmosie 
17.02- 21.02.2020 

 
W tym tygodniu dzieci, będą: 
 

 rozwijały mowę 

 zapoznawały się z nazwami planet Układu Słonecznego, 

 rozwijały analizę i syntezę słuchową, 

 rozpoznawały i nazywały poznaną literę- „P, p” 

 rozwijały umiejętności liczenia, 

 rozwijały umiejętności dodawania i odejmowania, 

 poznawały zapis cyfrowy liczb, 

 rozwijały sprawność fizyczną, 

 rozwijały umiejętności wokalne, 

 kształtowały poczucie rytmu, 

 korzystały w pracy plastycznej z dwóch 
technik, 

 rozwijały sprawność manualną, 

 utrwalały wiadomości na temat kosmosu, 
Układu Słonecznego, 

 rozwijały aktywność twórczą 

 poznawały postać Mikołaja Kopernika. 
 
 
  
Kosmiczny sen (sł. i muz. Krystyna Gowik). 
I. Czterej kosmici przylecieli, 
w moim pokoju przystanęli. 
Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy, 
ale pewnego chłopca szukamy. 
Ten chłopiec wielkim jest leniuszkiem https://sklepantex.pl/ 
i często chowa się pod łóżkiem. 
Nie słucha taty, na brata krzyczy 
i nie chce mamie swej pomóc w niczym”. 
Ref.: A przecież trzeba dobrym być, 
słodką minę mieć, 
bo inaczej trochę wstyd… 
Być leniuszkiem? Nie! 
Być kłamczuszkiem? Nie! 
Lepiej iść do mamy i przytulić się. 
II. Czterej kosmici odlecieli, 
bo porozmawiać z kim nie mieli. 
A ja, czerwony jak pan buraczek, 
pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę… 
A potem bardzo się zdziwiłem, 
bo się po prostu obudziłem. 

https://sklepantex.pl/


To tylko sen był, och, wspaniale! 
Już nigdy zły nie będę wcale. 
Ref.: A przecież trzeba… 
 
 
 
Iwona Róża Salach W Toruniu żył Kopernik… 
W Toruniu żył Kopernik 
i obserwował niebo. 
Chciał poznać nowe gwiazdy, 
chociaż nie wiedział dlaczego. 
Lewe ucho, 
prawe ucho, 
a tu mamy włosy. 
Prawą rękę 
ci podaję 
i do tańca proszę. 
Lewą rękę  
ci podaję, 
pokręćmy się troszkę. 
On dowiódł, że nasza Ziemia 
podąża wokół Słońca, 
chociaż uczeni mężowie 
nie chcieli mu wierzyć do końca. 
W czarnym bezkresnym kosmosie 
jego myśl jak sputnik świeci. 
Nie śniło mu się wcale, 
że człowiek tutaj doleci. 
Oglądał złote Słońce 
i srebrny Księżyc badał. 
Często nocował nad Wisłą, 
o gwiazdach opowiadał. 
Rozsławił Kopernik Polskę https://www.historiaposzukaj.pl/  
na całym wspólnym świecie. 
Dlaczego wszyscy go znają, 
pytajcie, jeśli chcecie. 
 
 
 
 
 
 

IV. Projekt „Mój wymarzony zawód” 
24.02- 28.02 

 
 

https://docer.pl/doc/xx8cv0x 

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,obrazy,467,obraz_mikolaj_kopernik.html
https://docer.pl/doc/xx8cv0x


W tym tygodniu dzieci, będą: 
  
 rozwijały 

preorientację 
zawodową, 

 poznawały różnego 
typu zawody, 

 wzbogacały 
słownictwo o słowa 
związane z 
omawianymi 
zawodami, 

 wyposażone, 
poprzez różnorodne  

 wzorce i własną 
działalność plastyczną, w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, 
co umożliwi im rozwój wyobraźni, 

 wzmacniały poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości, 

 rozwijały umiejętności formułowania pytań, 

 prezentowały zdobytą wiedzę i nowe umiejętności związane z realizacją projektu, 

 kształtowały umiejętności współpracy w grupie, 

 usystematyzowały wiedzę na temat znanych im zawodów, 

 tworzyły dłuższe wypowiedzi na temat zawodów, 

 rozumiały wagę pracy ludzkiej, 

 poznawały specyfikę pracy malarza, 

 poszerzały wiadomości na temat odwiedzanego miejsca pracy i wykonywanych tam 
zawodów, 

 rozwijały umiejętności planowania własnych działań, 

 rozwijały sprawność fizyczną, 

 analizować działania podjęte w ramach projektu, 

 podsumowywać wiedzy na temat poznanych zawodów. 
 

 
 
Wiesława Żaba-Żabińska Rodzinny wiersz. 
Tata Ani jest lekarzem, 
tata Janka – marynarzem. 
Tata Ewy – ogrodnikiem, 
a Michała jest lotnikiem. 
Tata Asi – kolejarzem, 
a Marcela jest piekarzem. 
Mama Uli smaży pączki, 
a Szymona pisze książki. 
Mama Eli jest kierowcą, 



a Karola – zawiadowcą. 
Mama Leny jest kelnerką, 
a Renaty jest tancerką. 
Mama Kajtka jest malarzem, 
tata Olka – betoniarzem. 
 

 
https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/308219933-Doradztwo-zawodowe-juz-od-
przedszkola---jest-rozporzadzenie-MEN.html 
 
 
 
 

Opracowała: Katarzyna Tołsty 

https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/308219933-Doradztwo-zawodowe-juz-od-przedszkola---jest-rozporzadzenie-MEN.html
https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/308219933-Doradztwo-zawodowe-juz-od-przedszkola---jest-rozporzadzenie-MEN.html

