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GR. XII 
 
 

 

 Tematy kompleksowe                   czas realizacji 
 

1.   Wiadomość z daleka                         02-05.01.2023 

2.   Sport zimowe                                    09-13.01.2023 

3. Dzień Babci i Dzień Dziadka             16-20.01.2023 

4. Karnawał                                             23-27.01.2023                                
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Wiadomość z daleka 
Cele: 

• poznanie zawodu listonosza; 

• wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach; 

• poznanie funkcji różnych telefonów, straych i współczesnych; 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na pkreślony temat; 

• utrwalenie pojęc - duży i mały; 

• rozwijanie słuchu fonetycznego; 

• doskonalenie umiejętności przeliczania; 

• zapoznanie z instrumentem dęty, - trąbką oraz symbolem Poczty Polskiej; 

• kształcenie zmysłu – dotyku i wzroku 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości; 

 

  

 „Lostonosz” 

 sł. A. Filipkowska, muz., K. Świątnicka-Dominici 

 

1. W jego torbie listów stosy, 

I pocztówki z życzeniami 

Na rowerze gna przez szosy 

Dzyń, dzyń!- tak się wita z nami. 

 

Ref.;Listonosz już jedzie, przesyłkę dla nas ma. 

On naszą okolicę doskonale zna 

 

2. W skrzynki ustawione rządkiem 

wrzuca listy różnorakie. 

Trutututu! Dął kiedyś w trąbkę, 

Która dziś jest pocztym znakiem. 

Ref.;... 

 

3. Na kopercie adres napisz. 

 

Wrzuć ją do czerwonej skrzynki. 
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Pan listonosz wkrótce trafi 

z Twoim listem do Lucynki. 

Ref:. 

 

 

 

Znamy Pana listonosz 

B. Forma 

 

Kto torbę pełną listów 

codziennie do domów roznosi. 

Kto wiadomości ma dla Krysi, 

Ani, Tomka i Małgosi. 

 

Kto wakacyjne kartki 

i pilne telegramy 

jak najprędzej dostarcza,  

bo wie, że na nie czekamy. 

 

To nasz pan listonosz, 

każdy dobrze go zna. 

Może właśnie dzisiaj  

w swej torbie dla ciebie coś ma. 
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Sporty zimowe 
 

cele: 
• poznanie zasad sportowego zachowania; 

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć; 

• doskonalenie aparatu mowy; 

• doskonalenie słuchania ze zrozumieniem; 

• doskonalenie wypowiadania się na określony temat; 

• poznanie zimowych dyscyplin sportowych; 

• doskonalenie umiejętności liczenia; 

• doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej; 

• wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie; 

• rozwijanie wyobraźni dźwiękowej i przestrzennej; 

• kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu; 

 

Ślizgawka 

M. Konopnicka 

    

   Równo, równo, jak po stole,                                    

Na łyżwach w dal... 

 

Choć wyskoczy guz na czole, 
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Nie będzie mi żal! 

 

Guza nabić-strach nieduży, 

Nie stanie się nic; 

A gdy chłopiec zawsze tchórzy, 

Powiedzą fryc! 

 

Jak powiedzą, tak powiedzą, 

Pójdzie nazwa w świat; 

Niech za piecem tchórze siedzą 

A ja jestem chwat! 

https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F 

 

Noworoczna karuzela 

sł. i mujz.A. Furmanik-Celejewska 

 

W nowym roku znów się zjawia; 

wiosna, lato, jesień, zima. 

Czy umiecie je rozpoznać? 

Czas zabawę już zaczynać! 

 

Ref:Niech się kręci karuzela, 

przez rok cały rozwesela! 

Cztery pory roku w mig 

dziś rozpoczyna każdy smyk! 

 

Pierwsza suknię ma zieloną 

i wianuszek z pięknych kwiatów. 

Druga jest jak słońce złote, 

wyleguje się w hamaku. 

 

Ref: 

 

Trzecia lubi smakołyki: 

śliwki, gruszki i jabłuszka. 

Czwarta świat otula śniegiem, 

lubi szczypać mrozem w uszka. 
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DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA 

 
CELE: 

 
• poznanie słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych; 

• uwrażliwanie na potrezby ludzi starszych; 

• poszerzenie słownictwa obcojęzycznego; 

• utrwalenie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących; 

• rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i narządów artykulacyjnych; 

• rozwijanie koncentracji na słowie czytanym; 

• dokonalenie umiejetności klasyfikaccji; 

• wskazywanie na wagę wzjamenego pomagania sobie w rodzinie; 

• poszerzanie doświadczeń plastycznych; 

• rozwijanie zmysłu dotyku; 

• zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami; 

 

Dziedek przyjedzie 

M. Konopnicka 

 

Dziedek przyjedzie 

W wielkim krześle siądzie, 

Śliczne mi opowieści 

Opowiadał będzie 

 

Dziadek dużo wiedział, 

Dużo ziemi schodził: 
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Już sam nie pamięta 

Kiedy się urodził 

 

Jak nam dziadek zacznie 

Prawić różne dziwy, 

To świat dawny staje 

Przede mną jak żywy. 

 

I dawne zageody, 

I ludzie i pieśnie... 

Do rana samego 

Marzą mi się we śnie! 

 

 

 

Jestem złotą rybką 

sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka-Sypko 

 

Jestem złotą rybką 

dla babci i dziadka 

Spełniam ich życzeniami 

Bo to sprawa łatwa. 

 

Ref: Na, na, na, na, 

na, na, na, na, na, 

Spełniam ich życzenia 

bo to sprawa łatwa 

 

Dam im gwiazdkę z nieba 

na małym obrazku. 

Zrobię czary mary, 

By nabrały blasku. 

Ref: 

 

Potem ich zabiorę 

na spacer do lasu, 

Bo na nudę ze mną 

nigdy nie ma czasu. 

Ref: 
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Karnawał 
 

Cele: 

 
• poznanie słowa karnawał; 

• uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka; 

• poznanie słów- ubranie, przebranie; 

• rozwijanie słuchu fonetycznego; 

• rozwijanie twórczego myślenia; 

• utrwalanie słownictwa – konfetti, serpentyna; 

• doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 0-6; 

• rozwijanie umiejętności wokalnych i pamięci muzycznej; 

• poszerzanie doświadczen plastycznych; 

• poznanie tradycju związanych z tłustym czwartkiem; 

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej; 

 

Rysujemy serpentyny 

M. Szeląg 

 

Rysujemy serpentyny 

długie oraz krótkie 

A teraz tu leci 

konfetti malutkie 

Jeden balon całkiem duży, 

drugi balon taki mały, 

wystarczy jedna szpilka, 

by balony poznikały! 
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Powitajmy się, ręcę podajmy 

sł. M. Szeląg, muz. A. Furmanik-Celejewska 

 

 

Dzień w przedszkolu zacząc czas, 

mnóstwo przygód wzywa nas! 

 

Dziś się wszyscy przywitajmy, 

swoje rece wnet podajmy. 

Popatrz, misiu i laleczko, 

już kręci to kółeczko. 

Popatrz misiu i laleczko, 

już kręci to kółeczko. 

 

Dziś się wszyscy przywitamy, 

swoje ręce wnet podajmy. 

Popatrz piłko i maskotko, 

jak tań cują dzieci słodko. 

Popatrz, piłko i maskotko, 

jak tańcują dzieci słodko. 
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