
Opracowała: Edyta Dróżdż 

 

 

 

 

 Grupa  XI 
 
 

"Misie" 
https://www.facebook.com/pg/MisExpressPabianice/posts/                         

                                                   Luty 2020 

 
Temat kompleksowy: "Baśnie, bajki, legendy" 

                                         03-07 II 2020 

 

 
• rozwijanie zainteresowania książką; 

• wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez nauczyciela; 

• rozpoznawanie i podawanie imion/nazw bohaterów znanych bajek; 

• odróżnianie dobra od zła; 

• zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby 

dbania o książki; 

• dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci 

 

 

 
 

Wiersz „Kto jest dobry, a kto zły?” 

(D. Niemiec) 

Wilk, Zła Królowa, wredne siostry 

i Baba Jaga 

Chyba nie wiedzieli, 

że złym być nie wypada. 

Na szczęście dla równowagi 

- jak sami wiecie- 

I w bajkach i naprawdę 

dobro jest na świecie.                                                 https://forumezo.pl/baba-jaga 

Bądźcie jak krasnoludki, Pan Leśniczy, 

Małgosia lub uczynna Wróżka, 



I zawsze miejcie dobro 

w swoich serduszkach. 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                             

                                                                                                                        

Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence ”Krasnoludki” 

My jesteśmy krasnoludki, 

hopsasa, hopsasa. 

Pod grzybkami nasze budki, 

hopsasa, hopsasa. 

Jemy mrówki, żabie łapki, 

oj tak, tak, oj tak, tak. 

A na głowach krasne czapki, 

to nasz znak, to nasz znak. 

Gdy ktoś zbłądzi to trąbimy, 

tru tu tu, tru tu tu. 

Gdy ktoś senny, to uśpimy, 

lulu lu, lulu lu. 

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, 

ojojoj, ojojoj, 

To zapłacze niezabudka, 

ojojoj, ojojoj.                                    http://www.przedszkole.jordanow.pl/index.php/archiwum/18-archiwum-2016 
                                                                                                                                          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Edyta Dróżdż 

 



 

 

 

 Grupa  XI 
 

 

"Misie" 
https://www.facebook.com/pg/MisExpressPabianice/posts/                         

                                                   Luty 2020 

 
Temat kompleksowy: "Bale, bale w karnawale" 

                                              10-14 II 2020 

 

 
• kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według 

określonej cechy; 

• doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4, poszerzanie 

zakresu liczenia; 

• poznanie pracy fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoria, 

które są mu potrzebne; 

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni – wykonanie maski 

karnawałowej; 

• kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał; 

• wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabawy. 

 

 

 

 

 

Piosenka „Misiowe tańce” 

(sł. A. Galica, muz. M. Melnica-Sypko) 

Miś brązowy i miś biały 

będą z nami tańcowały. 

Rączki w górę, rączki w bok, 

za misiami hop, hop, hop! 

 Tupu, tupu, tupią nóżki, 

 raz i dwa, tak klaszczą ręce. 

 Dziś w kółeczko zatańczymy 

 coraz szybciej, coraz prędzej. 



Miś brązowy i miś biały 

w tańcu nam się zadyszały. 

Położyły się na brzuszku. 

Ty odpocznij też, maluszku. 

 

  

  

 
 

 
 

 

 
 

         

Wiersz "Karnawał" 

(D. Gellner) 

Już KARNAWAŁ 

włożył maskę, 

drzwi otworzył 

z hukiem! 

Z trzaskiem! 

Wpadł jak wicher 

do pokoju! 

W czym? 

W karnawałowym stroju! 

-Cześć! 

Przybiegłem w odwiedziny! 

Mam wstążeczki 

i cekiny, 

nut wesołych 

dwie kieszenie 

i do tańca ZAPROSZENIE! 
            Opracowała: Edyta 

Dróżdż 
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                                                   Luty 2020 

 
Temat kompleksowy: "W dawnych czasach" 

                                             17-21 II 2020 

 

 
• rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami; 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; 

• zabawa badawcza – poznanie fizycznych właściwości węgla; 

• poznawanie i określanie właściwości soli; 

• kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zabaw 

badawczych; 

• budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie; 

• rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną; 

wdrażanie do estetycznego wykonywania prac 

 

 

Wiersz "O smokach, które żyły naprawdę" 

(M. Przewoźniak) 

Kiedyś na świecie żyły smoki, 

i to nie bajka, wierzcie mi. 

A każdy z nich miał pysk szeroki 

i zębów sto błyszczało w nim. 

 Mieszkały w lasach i jaskiniach 

 albo latały nad chmurami. 

 Inne w mórz kryły się głębinach, 

 a zwano je dinozaurami. 

Spytacie – A gdzie poznikały? 

Czemu tu żaden nie przyleci? 

A dinozaury się schowały, 

żeby się ich nie bały dzieci. 

 

 

 

Piosenka "Ostatni diplodok" 

(sł. E. Stadtmuller, muz. W. Zieliński) 

Dawno temu, moi złoci, 



pełno było tu paproci, 

wielkich jak największe drzewa, 

pterodaktyl, pterodaktyl na nich śpiewał. 

Bo przecież........ 

Ref.: Jak świat długi i szeroki 

 wszędzie były diplodoki, 

 brontozaurów cała fura, 

 co chodziły z głową w chmurach. 

 Może gdzieś w dalekiej dali, 

 w dżungli albo w krzakach malin, 

 gdzie badacze nie badają, 

 dinozaura, dinozaura, dinozaura drzemie jajo. 

Z jaja tego, ja tak czuję, 

coś ślicznego się wykluje. 

Może nam wysiedzi kwoka 

ostatniego, ostatniego diplodoka? 
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Temat kompleksowy: "Wynalazki" 

                                       24-28 II 2020 

 

 
• zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów; ćwiczenie 

spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami; 

• rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków 

i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają; 

• rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, 

kwadrat, trójkąt; 

• rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji; 

• zapoznanie z historią żarówki; 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas tworzenia kukiełek do 

teatru cieni i zabaw teatralnych; 

 

 

 

Wiersz "Wynalazki" 

(M. Przewoźniak) 

Kto wynalazł żagiel, koło, 

papier, zegar i maszynę? 

Wynalazców mądre grono 

coś nowego wciąż wyczynia. 

Tyle możliwości mamy 

dzięki mądrym wynalazcom: 

i jeździmy, i latamy, 

mamy radio i żelazko. 

Może wy coś wymyślicie, 

czego dzieci oczekują? 

Dom, co jeździ sam po świecie, 

lub parasol przeciw dwójom? 

 

            

 

 

 

                                                               



Wiersz "Cień" 

(L. J. Kern) 

Ten mój cień, 

śmieszny cień, 

chodzi za mną cały dzień. 

Robi wszystko to co ja: 

ja gram w piłkę, 

on też gra, 

ja na schody, 

on na schody, 

ja jem lody, 

on je lody, 

ja przez płot, 

on przez płot, 

gotów jest do różnych psot. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


