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Temat kompleksowy: Nadchodzi nowy rok  

Termin realizacji: 02.01.- 05.01.2023r. 



  

Planowane działania: 

• Poznanie wartości 'mądrość' 

• Kształtowanie umiejętności oceny 

zachowania bohaterów utworów literackich,  

• Budowanie wiary we własne siły i chęci 

zdobywania nowej wiedzy 

• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-

słuchoworuchowej  

•  Rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i 

wzrokowej  

• Doskonalenie umiejętności przeliczania  

• Poznanie różnych rodzajów muzyki  

• Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej  

 

 

Piosenka „Mija czas”  

Sł. M. Przewoźniak, muz. R. 

Dziekański 

 

Dni i noce w berka grają. 

Jasno-ciemno, ciemno-ciemno-jasno.  



A zegary nam tykają:  

Proszę wstawać, proszę zasnąć. 

 

Ref.: Poniedziałek, wtorek, środa... 

Tup-tup! Idą dni. 

Czwartek, piątek i sobota, 

Pomachajmy im! 

Hej niedzielo, hej niedzielo, 

Nie uciekaj mi! 

 

Raz jest biało, raz zielono! 

Było zimno, jest gorąco. 

Wszystko zmienia się, wiadomo: 

Mija miesiąc za miesiącem. 

Ref.: Poniedziałek, wtorek, środa... 



 

 

 

 

 

 

Wiersz „Tydzień”  

Jan Brzechwa 

 

Tydzień 

Jan Brzechwa 

Tydzień dzieci miał siedmioro: 

„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!” 

Ale przecież nie tak łatwo 

Radzić sobie z liczną dziatwą: 

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku, 

Wtorek środę wziął pod brodę: 

„Chodźmy sitkiem czerpać wodę”. 

Czwartek w górze igłą grzebie 



I zaszywa dziury w niebie. 

Chcieli pracę skończyć w piątek, 

A to ledwie był początek. 

 

Zamyśliła się sobota: 

„Toż dopiero jest robota!” 

 

Poszli razem do niedzieli, 

Tam porządnie odpoczęli. 

Tydzień drapie się w przedziałek: 

„No, a gdzie jest poniedziałek?” 

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku – 

 

I tak dalej… 

 

 

 

Temat kompleksowy: Sporty zimowe  

Termin realizacji: 09.01.-13.01.2023r. 



 

Planowane działania: 

• Poznanie różnych 

rodzajów książek jako 

źródła mądrości 

• Kształcenie słownika 

czynnego 

• Budzenie chęci  

szukania mądrości w książkach 

• Poznanie wybranych utworów z kanonu 

literatury dziecięcej 

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

na określony temat 

• Doskonalenie słuchania że zrozumieniem 

• Poznanie roli księgarni 

• Poznanie roli muzyki w tworzeniu historii 

 

 

Piosenka „O liczbach”  



(Sł A. Filipkowska, muz. J. Ostrowski) 

 

Osiem  

Jeden, dwa, trzy, 

zapraszamy do 

zabawy! 

Jaką liczbę dziś 

poznamy? Kto 

ciekawy? 

Ma okrągły brzuszek 

i okrągłą głowę. 

Cyfra OSIEM lubi kształty bałwankowe. 

 

JEDEN-DWA-TRZY-CZTERY-PIĘĆ-SZEŚĆ-

SIEDEM-OSIEM 

Nóg pająka stąpa po porannej rosie.  

Tyle samo macek, to nie tajemnica, 

Prezentuje w morskich wodach ośmiornica. 

 

 

Wiersz „Bałwanek na sankach” 



B. Czarnik 

 

W dzień zimowy Grześ 

bałwanek 

Postanowił wsiąść do sanek 

I na sankach zjechać z górki, 

Pomknąć z górki na pazurki! 

Wszyscy tutaj Grzesia znają, 

Dwie wiewiórki go witają, 

Podziwiają piękne sanie  

Grześ zaprasza obie panie. 

Zjazd się udał niesłychanie, 

Znów pod górkę jadą sanie. 

Do zabawy Grześ zaprasza, 

Choć już pot mu czoło zrasza. 

I zajączek widzi sanie, 

On też chciałby wskoczyć na nie. 

A że zjeżdżać tak przyjemnie, 

Zając woła: weźcie też mnie! 

Grześ uśmiecha się wesoło 



I zaprasza wszystkich wkoło: 

Wrony, gile i wróbelki 

- przecież ciężar to niewielki! 

Jaka jazda! Jaka sanna!  

Nie ma jak przejażdżka ranna! 

Z drogi śledzie! Z drogi śledzie! 

Grześ z gromadką tutaj jedzie! 

Na dół łatwo, dobrze z góry, 

Gorzej w chmury, tam pod chmury. 

Grzesik poci się i sapie, 

Woda mu już z brzuszka kapie. 

Oj, zeszczuplał nam bałwanek, 

Sporo gości wziął do sanek, 

Ale ciągle się uśmiecha 

- z przyjaciółmi przecież jechał! 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: Dzień Babci i Dzień 

Dziadka 

Termin realizacji: 16.01.-20.01.2023r. 

  

 

Planowane działania:  

• Poznanie roli i wartości rodziny 

• Rozwijanie umiejętności nazywania i 

rozmawiania o emocjach  

• Rozwijanie pamięci wzrokowej  słuchowej  

• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej 

dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych  

• Rozwijanie umiejętności myślenia 

analitycznego  

•  Poznanie nazw wybranych kwiatów 



• Zachęcanie do samodzielnego 

odkrywania świata obrazów, dźwięków, 

smaków, zapachów i bodźców czuciowych  

  

 

Piosenka „Album 

wspomnień” 

Sł. I muz. A. 

Furmanik-

Celejewska 

 

1. Gdy nadchodzi 

święto babci, 

To tradycje taką mamy: 

Biorę album ze zdjęciami 

I tak sobie wspominamy: 

Na tym zdjęciu jemy ciastka, 

Tam zbieramy w lesie grzyby, 

Tu bawimy się w piratów 

I fryzjera, tak na niby... 

 

Ref.: Babciu! Ty mi pokazujesz, 

Jak wspaniały jest ten świat. 



Kocham ciebie i szanuję 

Mocniej wciąż z upływem lat. 

Babciu! Ty to wiesz najlepiej, 

Że choć świat się ciągle zmienia, 

Ja zachowam w swoim sercu 

Wszystkie piękne te wspomnienia   

 

2. Gdy nadchodzi święto dziadka,  

To tradycje taką mamy:  

Biorę album ze zdjęciami 

i tak sobie wspominamy:  

Na tym zdjęciu gramy w piłkę, 

Tam po górach się wspinamy,  

Tu rakietę budujemy, 

O kosmosie rozmawiamy  

 

Ref.: Dziadku! Ty mi pokazujesz,  

Jak wspaniały jest ten świat. 

Kocham ciebie i szanuję 

Mocniej wciąż z upływem lat. 

Dziadku! Ty to wiesz najlepiej, 

Że choć świat się ciągle zmienia, 

Ja zachowam w swoim sercu 

Wszystkie piękne te wspomnienia. 



 

 

Wiersz „Migu – migu” 

H. Ożogowska 

 

Wzięła babcia srebrne druty 

I sweterek stary spruty. 

Migu-migu zrobi Ali 

Ze sweterka ciepły szalik  

 

Będą także dla Władeczka  

Nauszniki i czapeczka. 



A dla Jacka, co jest malcem, 

Rękawiczki z jednym 

palcem . 

 

A ja babci też pomogę 

I kłębuszek z wełny 

zrobię. 

A gdy minie parę latek, 

Kupię babci piękny 

kwiatek. 

 

 

  

Temat kompleksowy: 

Karnawał  

Termin realizacji: 

23.01.-27.01.2023r. 

  

 



 

Planowane działania:  

• Rozwijanie spostrzegawczości i myślenia 

przyczynowo-skutkowego oraz 

formułowania wniosków  

• Poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej 

członków 

• Poznanie nazw członków bliższej i dalszej 

rodziny w języku polskim i angielskim 

• Rozwijanie percepcji wzrokowej, 

słuchowej i ruchowej  

• Rozwijanie słownika czynnego u dzieci  

• Rozwijanie orientacji w przestrzeni i 

schemacie własnego ciała  

• Rozwijanie umiejętności wokalnych i 

poczucia rytmu  

• Rozwijanie umiejętności artykulacyjnych i  

fonacyjnych  

• Poszerzanie doświadczeń plastycznych  

  

 

 



  

 „Piosenka o liczbach” 

Sł. A. Filipowska, muz. J. Ostrowski 

 

Zero 

Jeden, dwa 

trzy, 

zapraszamy do 

zabawy! 

Jaką liczbę 

dziś poznamy ? 

Kto ciekawy ? 

Cyfra, która 

przypomina 

kurze jajo. 

Czy już 

wszystkie 

dzieci zero 

rozpoznają? 

Tyle płatków w misce nagle ci zostanie, 

Gdy ze smakiem połkniesz wszystkie na śniadanie.  



Zero to nic, to pustka, brak zupełny 

W misce, która czeka, by ją znów napełnić  

 

Wiersz „Zero” 

Jan Brzechwa 

 

Toczyło się po drodze: 

„Z drogi, gdy ja przechodzę! 

Ja jestem sto tysięcy, 

A może jeszcze więcej”. 

Folgując swej naturze, 

Wołało: „Jestem duże!” 

Pyszniło się przed światem, 

Że takie jest pękate. 

 

Mówili wszyscy z cicha: 

„Ma brzuch, a brzuch to pycha”. 

I później się dopiero 



Spostrzegli, że to zero. 


	Piosenka „Album wspomnień”

