
Zadania na miesiąc  

 

LUTY 2023r. 
 

  

GRUPA XI „ BIEDRONKI” 

    

   ZADANIA:       

                                                 

● poznamy zwyczaje karnawałowe;                

● wykonamy ćwiczenia relaksacyjne; 

● pobawimy się przy muzyce; 

● będziemy ćwiczyli koncentrację uwagi podczas słuchania krótkich utworów 

literackich; 

● poćwiczymy naszą kondycję fizyczna podczas ćwiczeń gimnastycznych; 

● wykonamy maski karnawałowe; 

● będziemy ćwiczyli rozróżnianie kierunków   i porównywanie przedmiotów: 

długi, krótki; 

● nauczymy się piosenki „Przedszkolna samba” 

● poznamy pojęcia: planeta, Ziemia, kosmos 

● utrwalimy pojęcia: dzień i noc 

● poznamy figury geometryczne i ich cechy  

 

 

 
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.pm2.polkowice.pl%2FAEQOg&iact=mrc&uact=8 



Temat kompleksowy: „ Bale, bale w karnawale” 
 

Termin realizacji: 06.02.2023r.- 10.02.2023r. 

 

 

,, Karnawał”- wiersz 

H. Rżysko-Jamrozik 

 

W karnawale 

same bale: 

koty w nowych futerkach 

na dachach tańczą oberka. 

Pląsają psy w szalikach, 

koń na biegunach bryka, 

a wystrojone wrony czeszą ogony. 

Wróble próbują śpiewać, 

radośnie szumią drzewa, 

skaczą zające po polu,  

a dzieci skaczą – w przedszkolu.      
 

 

,, Przedszkolna samba”- piosenka 

sł. S. Karaszewski 

muz. T. Strąk 

 

Brazylijska dżungla, 

tropikalny gąszcz, 

płynie Amazonka 

a w niej wielki wąż. 

Tańczy kondor z anakondą, 

prosi ara jaguara, 

tylko lama tańczy sama 

z kuguarem zła to para. 

Tańczymy sambę wszyscy razem w kole, 

brazylijską sambę tańczy całe przedszkole, (2x) 

Brazylijska dżungla, 



tropikalny las, 

brazylijska samba 

niech rozgrzewa nas. 

Tańczy kondor z anakondą, 

prosi ara jaguara, 

tylko lama tańczy sama        

z kuguarem zła to para. 

Tańczymy sambę wszyscy razem w kole, 

brazylijską sambę tańczy całe przedszkole (2x).   
 

 

 

 

 
 

 

http://www.przedszkole.tox.pl/images/balony.jpg 

 

 

 

http://www.przedszkole.tox.pl/images/balony.jpg


Temat kompleksowy: ,, W kosmosie”  
Termin realizacji: 13.02.2023 r.- 24.02.2023 r. 

 

Zadania: 

● budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą 

● zapoznanie z pojęciami: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny 

● rozbudzanie zainteresowania nauką i kosmosem 

● wprowadzenie pojęcia – rakieta 

● pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci 

● zachęcanie do kreatywności, otwartości, rozbudzanie wyobraźni 

● utrwalenie znajomości figur geometrycznych 

 

,, Pan Astronom mówi o planetach” - wiersz W. Chotomska  

 
Pierwszy najbliżej jest Merkury 

W kolorze opalonej skóry 

Rzec można pomarańczowo – brązowy 

Przez słońce przypalony 

  

Druga to Wenus planeta gorąca 

Pomarańczowa też od słońca 

Pełna kraterów po wulkanach 

Planetą kobiet jest nazwana 

  



Trzecia już wiecie Ziemia nasz dom 

W niebiesko – zielony wpada ton 

Księżyc – naturalny Ziemi satelita 

Rozświetla niebo, gdy Słońce znika 

  

Kolor czerwony ma planeta czwarta 

Zainteresowania naukowców warta 

Badają go sondy, szukają oznak życia 

Najbardziej z planet Mars nas zachwyca 

  

Jowisz to piąta od Słońca planeta 

Beż z pomarańczem- barw jego paleta 

Największy ze wszystkich planet w układzie 

Skład tego olbrzyma oparty na gazie 

  



 

 

 
https://th.bing.com/th/id/R.d8f2d8507f7a1028f6e6395916ac3f1f?rik=h%2bqStbCZC7WdFg&riu=http%3a%2f%2fwww.tapeciarnia.pl%2ftapety%2fn

ormalne%2ftapeta-grafika-2d-z-planetami-w-

kosmosie.jpg&ehk=nLOsrl3S2ddAatCS9TD6FBM6YzC0t04JnCQ1J6hD3yg%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0 

 

 

,, Moja planeta” - piosenka 

 
 Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi  

Moja planeta nie ma ceny 

 Moja planeta jest rano niewyspana  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

 Moja planeta nie spadła tu z księżyca  

Moja planeta to tajemnica 

 Moja planeta raz zimna raz przegrzana 

 Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.  

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi  

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić  

SOS - ratujmy siebie sami  

https://th.bing.com/th/id/R.d8f2d8507f7a1028f6e6395916ac3f1f?rik=h%2bqStbCZC7WdFg&riu=http%3a%2f%2fwww.tapeciarnia.pl%2ftapety%2fnormalne%2ftapeta-grafika-2d-z-planetami-w-kosmosie.jpg&ehk=nLOsrl3S2ddAatCS9TD6FBM6YzC0t04JnCQ1J6hD3yg%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.d8f2d8507f7a1028f6e6395916ac3f1f?rik=h%2bqStbCZC7WdFg&riu=http%3a%2f%2fwww.tapeciarnia.pl%2ftapety%2fnormalne%2ftapeta-grafika-2d-z-planetami-w-kosmosie.jpg&ehk=nLOsrl3S2ddAatCS9TD6FBM6YzC0t04JnCQ1J6hD3yg%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.d8f2d8507f7a1028f6e6395916ac3f1f?rik=h%2bqStbCZC7WdFg&riu=http%3a%2f%2fwww.tapeciarnia.pl%2ftapety%2fnormalne%2ftapeta-grafika-2d-z-planetami-w-kosmosie.jpg&ehk=nLOsrl3S2ddAatCS9TD6FBM6YzC0t04JnCQ1J6hD3yg%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0


SOS - do siebie wysyłamy  

Moja planeta miłości się nie boi 

 Moja planeta broń rozbroi 

 Moja planeta zna dobre obyczaje  

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje  

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi... 
 

Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,majka_jezowska,moja_planeta.html 
 

 

  

 
https://i.ytimg.com/vi/3bGraeIkaJw/maxresdefault.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,majka_jezowska,moja_planeta.html


 

Temat kompleksowy: „ Prehistoryczny świat ” 
Termin realizacji:27.02.2023r. – 03.03.2023r. 

 

Zadania: 

● rozwijanie ciekawości poznawczej 

● oglądanie książek z dinozaurami 

● rozwijanie ekspresji plastycznej 

● zabawa badawcza- poznawanie właściwości węgla 

● poznawanie i określanie właściwości soli 

● kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas zabaw 

badawczych 

● rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną 

 

 „O smokach, które żyły naprawdę” - wiersz 

M. Przewoźniak 
 

Kiedyś w 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. 

 



https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved 

Opracowała: Małgorzata Skolimowska 

 


