
GRUPA XIV 

„Muchomorki” 

 

Styczeń 2019 rok 
 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 1: 

 

 

„My się zimy nie boimy” 

 

Termin realizacji: 07.01. – 11.01. 2019 rok. 

 

 

CELE OGÓLNE: 

 

 Uwrażliwianie na konieczność odpowiedniego ubierania się do pory 

roku i pogody. 

 Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą 

pory roku. 

 Poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego 

Roku. 

 Wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia. 

 Rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych 

rysunków (przepis na ciasto). 

 Przyporządkowanie miesięcy do poszczególnych pór roku. 

 

 

 
http://img-fotki.yandex.ru/get/5314/94689460.ed/0_6a353_e9eac85e_L 



„Bałwan” 

 

Muzyka: Agnieszka Widlarz 

Słowa: Zbigniew Wroński 

 

Pięknego bałwanka 

 ulepiły dzieci, 

ma czarne guziki  

i biały żakiecik. 

 

W ręku trzyma miotłę, 

garnek ma na głowie. 

Może nam zimową 

Bajeczkę opowie? 

 

Stoi bałwan, stoi, 

nikogo się nie boi. 

Gdy słoneczko zaświeciło, 

bałwanka już nie było. 

Raz dwa trzy, 

teraz bałwankiem będziesz ty. 

 

 
 
 

http://magia-swiat.web21.pl/wp-content/uploads/2011/12/kMzU2MDg3ODksNzUyNTMzf1768471hgepmeuzns.gif 

 

 

 

„Zimne ręce” – Ewa Małgorzata Skorek 

 

Uhu ha, uhu ha,  

mroźną zimę mamy. 

Nasze ręce mocno zmarzły, 

więc na nie chuchamy. 

 



Zimne ręce ciągle mamy, 

nierozgrzane wcale. 

Jeszcze sobie pochuchamy 

na ten  i ten palec. 

 

Uhu ha, uhu ha, 

mroźną zimę mamy. 

Żeby ręce nam nie zmarzły,  

to na nie chuchamy. 

 

Środek zimy mocno trzyma, 

płatków tysiąc leci. 

By minęła szybko zima, 

pilnie ćwiczą dzieci. 

 

Uhu ha, uhu ha, 

dzieci zimę mają. 

Zmarzły dzieciom noski, 

więc na nie chuchają. 

 

Nie wykonał ktoś zadania, 

temu zimno będzie. 

Nam jest ciepło od chuchania, 

chociaż zima wszędzie. 

 

 

Wiersz do zabaw logopedycznych. 

 

 
 

http://www.gifyagusi.pl/wp-content/uploads/2013/10/snieg_2.gif 

 
opracowała M. Wachocka 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 2: 
 

https://blizejprzedszkola.pl/artykul-3323,oryginalne-pomysly-na-zabawy-plastyczne# 

 

Realizacja innowacji pedagogicznej „Przedszkole bez zabawek” 

                  

Termin realizacji: 14-18.01.2019 r. 

 

 

CELE OGÓLNE- dziecko: 

 

 wypowiada się o różnych technikach plastycznych, przy użyciu 

elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci 

prostych 

kompozycji i form konstrukcyjnych; 

 ćwiczy sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową 

potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania 

 rozwija wyobraźnię twórczą, poczucie sprawczości, odkrywa nowe 

zdolności, umiejętność tworzenia zabawek z materiałów w wtórnych 

 samodzielnie działa, bada rzeczywistość, wnioskuje 

 wykonuje zabawki z różnych dostępnych materiałów, sprzętów 

gospodarstwa domowego, elementów  dekoracyjnych itp. 

 wzbogaca wiedzę na temat zabawek – dawnych i współczesnych 

 

Wiersz Jana Brzechwy Kłótnia zabawek 

 

Chwaliła się lalka w sklepie, 

Że jest bardzo droga. 

"Głupia lalko, zamilcz lepiej" 

Rzekła hulajnoga. 

 "Za mnie ludzie więcej płacą. 

Bo jest za co."  

 



Kolej nakręcana syknęła złośliwie: 

"Bardzo ci się dziwię! 

Chłopiec, który w ruch mnie wprawia,        https://www.ekorodzice.pl/zabawka-z-papieru 

Może jechać do Wrocławia, 

Do Krakowa i do Kielc, 

A ty przy mnie jesteś szmelc." 

 

Usłyszały tę rozmowę 

Baloniki kolorowe, 

Jeden nawet pękł ze złości 

I zawołał: "Powiem coś ci! 

Kolej warta hulajnogi, 

 Bo się musi trzymać drogi, 

A balonik, jeśli trzeba, 

Poleci do nieba." 

 

Rzekł samolot: "Jak się chwalą! 

 Nawet taki pusty balon - 

 On poleci! Do latania 

 Służą samoloty, 

 A samolot rzecz nietania, 

 Kosztuje sto złotych." 

 

 

Piosenka Sklep z zabawkami (słowa Ewy Szelburg-Zarembiny, muz. 

Władysław Macura) 

 

 

Jest w naszym mieście 

Wiecie to sami 

Sklep czarodziejski 

Ten z zabawkami 

 

Każdy go widział  

Każdy go zna 

I wejść do środka 

Ochotę ma 

 

Bo w tym sklepie same czary 

Jest zabawek w nim bez miary                http://zs6.wroc.pl/wp-content/uploads/2018/05/zabawki.bmp.png 

Lalki, piłki i koniki 

I blaszane harcerzyki 

Są 



 

W pogodny dzionek 

Gdy słonko świeci 

Przed szklaną szybą 

Przystają dzieci 

 

Ciekawskie płaszczą 

O szybę nos 

I do zabawek 

Śmieją się w głos 

 

Jak się macie, zabaweczki 

Misie, lale i piłeczki 

Chodźcie do nas harcerzyki 

I blaszane żołnierzyki  

Też 

 

Nocą, gdy dzieci 

Cichutko zasną 

W sklepie, za szybą 

Lampy też gasną                                             http://silesiadzieci.pl/wydarzenie/2970/zabawki-prl-u-zabierz-dziecko-do-swiata-swojego-dziecinstwa 

 

I tłum zabawek 

Biegnie, co tchu 

Bawić się z dziećmi 

W krainie snu 

 

Biegną, biegną na wyścigi 

Bąki, piłki, wózki, frygi 

Trąbki, konie, lale, misie 

Tak, to dzieciom śni się 

Całą noc  

Opracowała: Magdalena Berłożecka 
 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY NR 3: 

 

„Święto Babci i Dziadka” 

 

     

Termin realizacji: 21.01. – 25.01. 2019 rok. 

 

 

CELE OGÓLNE: 

 

 Kształtowanie uczuć przywiązania i szacunku do najbliższych osób. 

 Rozumienie znaczenia dziadków w życiu dzieci. 

 Wzmacnianie więzi rodzinnych. 

 Utrwalenie wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem. 

 Poznawanie przybliżonych dat świąt rodzinnych. 

 Orientowanie się, jakie istnieje pokrewieństwo w rodzinie. 

 Rozwijanie talentów aktorskich i muzycznych. 

http://przedszkoletuwima.edupage.org/files/1.jpg 

 

 

„Kraina Babci i Dziadka” – słowa i muzyka K. Gowik 

 

Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas. 

Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas. 

Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia. 



Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan! 

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam! 

 

Ref: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe, 

karuzela i spacer z psem,  

wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem! 

A tam kotki jak kłębuszek, a tam bitwa na poduszki. 

Potem pizza, a może dżem? 

Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem! 

 

Mama stara się jak może, by być bliżej nas, 

ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas! 

Tata stara się jak może, aby z nami być, 

ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć. 

Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć! 

 

Ref: A tam lody … 

 

 

„Dziadek” – Magdalena Pawińska 

 

Dziadek, to jest super facet, 

który zawsze wszystko wie. 

Dziadku, powiedz nam jak bywa 

w najpiękniejszym twoim śnie? 

we śnie zawsze o was myślę, 

we śnie zawsze o was marzę, 

lubię, kiedy mi się przyśni wnuczek 

z radością na twarzy. 

 

 
http://3.bp.blogspot.com/-riUdeuRvGp8/UPRRuhCxq7I/AAAAAAAAAOE/p5w9ZEiP-6M/s1600/bid.gif 

 

 



„Kocham babcię i dziadka” – B. Formy 

 

Kocham mocno babcię dziadka –  

to nie żarty, moi mili, 

dzisiaj im życzenia składam, 

by sto latek jeszcze żyli. 

Kiedy smutek mnie ogarnia 

i wszystkiego mocno mnie przytuli, 

o to go nie trzeba prosić. 

Gdy pomyślę o łakociach, 

Babcia zaraz coś upiecze. 

Muszę przyznać, te wypieki 

najwspanialsze są na świecie. 

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach 

przekazują wciąż wytrwale 

swym kochanym wnukom, wnuczkom 

rad życiowych całą gamę. 

 

 

 

Przepis na masę solną: 

 

1kg mąki Szymanowskiej 

1kg soli drobnoziarnistej 

3-4 łyżki oleju spożywczego 

650-700 mil ciepłej wody 

 

Produkty zagniatamy w rękawiczkach ochronnych. 

Dla koloru, zapachu 

możemy dodać np.: kakao, cynamon, paprykę mieloną… 

 

Suszenie: naturalnie lub w piekarniku 70-100 stopni, wkładamy do zimnego 

piekarnika stopniowo nagrzewamy. Pieczemy 2-4 godzin przy uchylonym 

piekarniku na folii aluminiowej lub bezpośrednio na blaszce. 

 

Do malowania wytworów z masy solnej polecam: 

 farby akwarelowe szkolne „Astra” 

 lakier akrylowy w puszce. 

 

 

                                   Życzę udanej i wspaniałej zabawy. 

 

Opracowała: Mariola Wachocka 



TEMAT KOMPLEKSOWY NR 4: 

 

„Zima i zwierzęta”                     

 

Termin realizacji: 28-31.01.2019 r. 

 

 

CELE OGÓLNE- dziecko: 
https://www.superkid.pl/uploads/clip/winter.jpg 

 

 utrwala zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas 

zabawy 

 rozwija słuch fonematyczny 

 poznaje literę n małą i wielką, drukowaną i pisaną (6-latki) 

 rozpoznaje i nazywa poznane litery (6-latki) 

 wzbogaca wiadomości na temat wybranych gatunków 

ptaków, rozumie konieczność ich dokarmiania 

 poznaje prace leśnika, rozumie konieczność dokarmiania 

zwierząt leśnych zimą 

 wyodrębnia części wspólne zbiorów (6-latki) 

 rozwija umiejętności rachunkowe, utrwala znajomość figur 

geometrycznych 

 

 

Słuchanie piosenki Pomóż ptakom (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

1. Zastukały ptaszki w okno: 

  „Hejże, hejże, dzieci!  

 Zima mrozem postraszyła, 

  śnieżek z nieba leci!   

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek  

 i okruszków chleba!   

Gdy na dworze zima, 

  ptakom pomoc trzeba!” 

2.   „Hejże, hejże, dzieci!  

 Zima mrozem postraszyła, 

  śnieżek z nieba leci!  

 Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek http://newgreen.pl/wp-content/uploads/2012/11/bonitarose.com_.jpg 



 i okruszków chleba!  

 Gdy na dworze zima, 

  ptakom pomoc trzeba!” 

3.  Tata zbija z desek karmnik,   

chleb szykuje mama,  

 słonecznika ziarnka dzieci   

wsypią tutaj zaraz.  

 Ref.: Dajcie ptaszkom… 

 

   

 

Wiersz I. R. Salach  Kto pamięta.  

 

Leśnik sarnom wyniósł siano 

 i sól do solniczki,  

 a wiewiórka chowa  

w dziupli swoje smakołyczki.  

Lis futerko kupił nowe, 

 wróble zaś zmieniły piórka. http://zielonekoty.pl/pl/p/Serwetka-25x25cm-sarenki-zima-widoczek-585000/6090 

W sen zapadły jeże, żaby,  

śpi już nawet mała pszczółka. 

Cisza w lesie coraz głębsza, 

 pochowały się zwierzęta. 

 Co też zimą będą jadły? 

 Czy też o nich ktoś pamięta?  

Pan leśniczy dba o sarny 

 w swej leśnej zagrodzie. 

My o ptaki dbać będziemy, 

 lecz w naszym ogrodzie. 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Berłożecka 


