
ZADANIA NA LUTY 

DLA GRUPY X 

 

Tematy  
Kompleksowe 

 

 

 

1. ,,Baśnie, bajki, bajeczki ” 

 Termin realizacji: 31.01.2022 – 04.02.2022 r.  

 

2. ,, Muzyka wokół nas” 

 Termin realizacji:  07.02.2022 – 11.02.2022 r.  

 

3. ,, Nie jesteśmy sami w kosmosie”  

 Termin realizacji: 14.02.2022 – 18.02.2022 r.  

 

4. ,,  Projekt – Mój wymarzony zawód” 

 Termin realizacji: 21.02.2022 – 25.02.2022 r.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.eska.pl%2Fwarszawa%2Fzima-w-miescie-2022-za-droga-dla-dzieci-ceny-wzrosna-aa-P7St-fEs6-

hFcK.html&psig=AOvVaw1UO9K2HShZUBDeGAwJXlJW&ust=1642094035273000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCOiN97jarPUCFQAAAAAdAAAAABAY  

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy nr.1 

 

 

1. ,,Baśnie, bajki, bajeczki ”  

 Termin realizacji:  31.01.2022 – 04.02.2022 r.  

 

                      

          

Zadania dydaktyczne: 
 

 Rozwiniemy mowę. 

 Rozpoznamy bohaterów znanych baśni. 

 Rozwiniemy umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej. 

 Poznamy małe litery i wielkie litery. 

 Rozwiniemy umiejętność liczenia. 

 Utrwalimy znajomość poznanych figur geometrycznych. 

 Określimy, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru.  

 Rozwiniemy sprawność fizyczną. 

 Będziemy reagować na ustalone sygnały. 

 Wykonamy układ ruchowy do piosenki. 

 Rozwiniemy sprawność manualną. 

 Rozwiniemy umiejętność posługiwania się instrukcją. 

 Rozwiniemy aktywność werbalną. 

 Przedstawimy słowami uczucia i nastroje. 

 Zapoznamy się ze zjawiskiem topnienia. 

 Poznamy substancje, które topnieją. 

 Rozwiniemy myślenie przyczynowo – skutkowe. 
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 Posłuchamy i pobawimy się przy piosence „ Bajkowe marzenia” K. Gowik.  

 

 
„ Bajkowe marzenia” 

K. 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.  

 

 
 

Temat kompleksowy nr 2. 
            

  

2. ,, Muzyka wokół nas”  

 Termin realizacji: 07.02.2022 – 11.02.2022 r.  

 

               

          

 

Zadania dydaktyczne: 

 

 Rozwiniemy mowę. 

 Dostrzeżemy piękna muzyki. 

 Rozwiniemy analizę i syntezę słuchową. 

 Rozpoznamy i nazwiemy poznane litery. 

 Rozwiniemy umiejętność liczenia. 

 Zapoznamy się ze znakiem odejmowania. 

 Utrwalimy nazwy wybranych instrumentów muzycznych. 

 Rozwiniemy sprawność fizyczną. 

 Rozwiniemy umiejętność grania na instrumentach perkusyjnych. 

 Rozwiniemy umiejętność poruszania się w rytm muzyki. 

 Rozwiniemy sprawność manualną. 

 Zapoznamy się z akordeonem. 

 Spróbujemy wyrazić nastrój utworu muzycznego barwną plamą. 

 Rozwiniemy słuch fonematyczny. 

 Utrwalimy nazwy wybranych instrumentów. 

 Rozwiniemy aktywność twórczą.  



 Posłuchamy wiersza „ Nutki” I. R. Salach. 

 

 
„ Nutki” 

I. R. Salach 

 

Na pięciolinni siedzą nutki. 

Wysunęły nóżki, pokazały butki. 

A te butki czarne, małe, 

do zabawy doskonałe. 

 

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.  

 

 

 

 

Temat kompleksowy nr 3.        

 

3. ,, Nie jesteśmy sami w kosmosie” 

 Termin realizacji: 14.02.2022 – 18.02.2022 r.  

 

 

Zadania dydaktyczna: 

 

 

 Rozwiniemy mowę. 

 Zapoznamy się z nazwami planet Układu Słonecznego. 

 Rozpoznamy i nazwiemy poznane litery. 

 Rozwiniemy umiejętność liczenia. 

 Rozwiniemy umiejętność dodawania i odejmowania. 

 Poznamy zapisy cyfrowe liczb. 

 Rozwiniemy sprawność fizyczną. 

 Rozwiniemy umiejętności wokalne. 

 Będziemy kształtować poczucie rytmu. 

 Wykorzystamy w pracy plastycznej dwie techniki. 

 Rozwiniemy sprawność manualną. 

 Utrwalimy wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego. 

 Rozwiniemy aktywność twórczą. 

 Dowiemy się o postaci Mikołaja Kopernika.  

 Zabawa ze śpiewem „ Części ciała”.  

 

 



„ Części ciała” 

 
Ręka lewa, 

ręka prawa, 

tutaj głowę mamy. 

 
Prawa noga, 

lewa noga, 

kolan dotykamy. 

 
Oko lewe, 

oko prawe, 

między nimi nosek. 

 
Lewe ucho, 

prawe ucho, 

a tu mamy włosy. 

 
Prawą rękę  

ci podaję 

i do tańca proszę. 

 
Lewą rękę  

ci podaję 

pokręcimy się troszeczkę.  

 

 

Temat kompleksowy nr 4. 

 

4. ,, Projekt – mój wymarzony zawód” 

Termin realizacji:  21.02.2022 – 25.02.2022 r.  

 

Zadania dydaktyczne:  

 Uporządkujemy wiedzę na temat znanych zawodów. 

 Będziemy tworzyć dłuższe wypowiedzi na temat zawodów. 

 Postaramy się zrozumieć wagę pracy ludzkiej. 

 Poznamy specyfikę pracy malarza.  

 Poszerzymy wiadomości na temat odwiedzanego miejsca pracy i wykonywanych tam 

zawodów.  

 Rozwiniemy umiejętność planowania własnych działań. 

 Rozwiniemy sprawność fizyczną. 

 Podsumujemy wiedzę na temat poznanych zawodów. 

 Posłuchamy wiersza W. Żaby – Żabińskiej „ Rodzinny wiersz”. 



 

„ Rodzinny wiersz” 

W. Żaba – Żabińska 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


