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                                                   Luty 2023 

 
Temat kompleksowy: "Wszystko jest muzyką" 

                                            30.I - 03.II.2023 

 

Planowane działania: 
• wzbogacanie wiadomości na temat dawnych i współczesnych 

przedmiotów służących do odtwarzania muzyki; 

• rozwijanie umiejętności wokalnych; kształtowanie umiejętności gry 

na instrumentach; 

• rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej; rozwijanie 

umiejętności wyrażania                piosenki; 

• kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji 

oraz nastrojów w muzyce; 

• uwrażliwianie na zmianę tempa w trakcie zabaw tanecznych;   

• rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia; 

• kształtowanie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości 

fonologicznej; wprowadzenie litery „n” wielkiej i małej, drukowanej 

i pisanej:   

• rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczby 10, określanie jej 

aspektu  kardynalnego i porządkowego; 

• doskonalenie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnego 

współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw; 

 

Piosenka, pt."Panie z Wiolinowa" 



(sł. i muz. A. Furmanik-Celejewska) 
W pewnym mieście, Wiolinowie, żyją sobe piękne panie. 

I choć obie muzykalne, każda swoje miewa zdanie. 

I choć obie dobrze wiedzą, na co moda dziś panuje. 

Pierwsza jasne barwy lubi, druga ciemne preferuje. 

Ref.: Dwie melodie, co potrafią wyobraźnię zaczarować. 

 W świat muzyki zaprowadzić i nastroje namalować. 

 Wiecie już, jak wyglądają, z nutek pięknych pereł sznur. 

 To jest właśnie pani Moll, a to jaśnie pani Dur. 

Dur zakłada kurtkę z piórka, ze skowronkiem pogwizduje. 

A gdy smutno, to pocieszy, ciepły uśmiech podaruje. 

Moll przebiera się za wietrzyk, tajemniczo w lesie dmucha 

I za grzmoty, błyskawice, gdy zimowa zawierucha. 

Ref.: Dwie melodie... 

Obie panie z Wiolinowa dużo pracy co dzień mają. 

Wciąż na próbach raźno ćwiczą i na instrumentach grają. 

A gdy wreszcie zabrzmią gongi, a orkiestra się nastroi, 

Pięknie tańczą i śpiewają na koncercie w filharmonii. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  https://pixers.pl/naklejki/muzyczne-notatki-z-g-klucz-wiolinowy 

 

 

 

 

 

 

 
         

Wiersz W. Chotomskiej, pt.”Fortepian” 



Kto mieszka w fortepianie? 

- Muzyka – mówi brat. 

A mnie się zdaje, że ptaki, 

a mnie się zdaje, że wiatr... 

 

I deszcz z ogrodu przyszedł, 

wykąpał wszystkie drzewa, 

a teraz wszedł w fortepian 

i słyszę, jak śpiewa. 

 

I żaba się znalazła! 

Wiedziałem, że ją znajdę - 

ta sama, co mi wczoraj 

uciekła przez werandę. 

 

I świerszcz ma tu mieszkanie, 

i nabzdyczona pszczoła, 

i konie rozpędzone, 

i wielki dzwon z kościoła. 

 

Rozhuśtał się wysoko 

i dzwoni, dzwoni, dzwoni, 

a konie pędzą drogą, 

bo słyszę tętent koni... 

 

Muzyka tutaj mieszka? 

- Muzyka – mówi brat. 

A ja nasz ogród słyszę 

i wieś i cały świat.                                         https://pl.123rf.com/cliparty-wektory/fortepian.html 
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                                                  Luty  2023 

 
Temat kompleksowy: "Prehistoryczny świat" 

                                             06-10.II.2023 

 

Planowane działania: 
• zaciekawienie historią, zawodem paleontologa i archeologa; 

• zachęcanie do dbania o pamiątki; 

• kształtowanie prawidłowej postawy ciała; rozwijanie ogólnej 

sprawności fizycznej; 

• rozwijanie świadomości fonologicznej, kształtowanie słuchu 

fonematycznego; 

• wprowadzenie litery J,j; 

• motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, 

zabawach); 

• rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i 

przeliczania przedmiotów; 

• poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się 

językiem angielskim; 

• rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej; 

• wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów. 

 

 

 

 

 



Wiersz Marcina Przewoźniaka, pt."Świat dinozaurów" 
Tego żarłoka, Diplodoka, 

Tyranozaur nie spuszcza z oka. 

Diplodok musi zwiać przed potworem 

I przed drapieżnym małym Raptorem. 

 

Tam Triceratops przeżuwa liście. 

Raptor zjeść chciałby o oczywiście, 

Lecz Triceratops ma wyląd srogi. 

Pancerz jak kołnierz, trzy wielkie rogi! 

 

Patrz, Stegozaur wyszedł na słońce. 

Płyty na grzbiecie, w ogromne kolce. 

Wraz z Brontozaurem, gadem – wieżowcem 

Żują listeczki jak wielkie owce. 

 

W górze latają we wszstkie strony 

Pterodaktyle, Pteranodony, 

Ich smocze cienie po falach 

płyną. 

Nad Ichtiozaurów morską 

głębiną. 

 

Świat, w którym rządzą zęby, 

pazury... 

Trochę ciekawy, trochę ponury. 

Tyle w nim żyło zwierząt wspaniałych. 

Ciekawe, gdzie się wszystkie podziały?         https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/dinozaury 
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                                                   Luty 2023 

 
Temat kompleksowy: "W kosmosie" 

                                       13-17.II.2023 

 

Planowane działania: 
• operowanie pojęciami kosmos, planety, gwiazdy, Słońce, astronom, luneta, teleskop; 

• zapoznanie z literą „p” wielką i małą, drukowaną i pisaną; tworzenie 

schematu i modelu wyrazu; 

• ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej; 

• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego 

myślenia; 

• kształtowanie orientacji w przestrzeni; posługiwanie się pojęciami 

określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane 

od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo,  w, obok, nad, pod, przed, 

za, między; 

• utrwalenie nazw figur geometrycznych, zapoznanie ze znakiem 

równości; 

• kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu 

muzycznego; 

• doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego 

wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń; 

• kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup 

mięśniowych, ćwiczenia przeciw płaskostopiu; 



Piosenka  pt.”W kosmosie” 

(sł. A. U. Kamińska, muz. K. Waszkiewicz) 
W noc gwiaździstą ujrzeć mogę 

na tle nieba Mleczną Drogę. 

W niej słoneczny układ mamy, 

Słońce oraz osiem planet! 

Ref.: Krąży, krąży wciąż bez końca 

 osiem planet wkoło Słońca. 

 Każda pędzi po orbicie, 

 Z nimi Ziemia, gdzie jest 

życie! 

Pragnę tak zobaczyć z bliska 

Kosmos, co energią tryska. 

Gwiazdy, Księżyc i planety 

chcę podziwiać z mej rakiety. 

Ref.: Krąży,... 

Słońce Ziemię nam ogrzewa, 

wszystko rośnie i dojrzewa. 

Tu nasz dom w kosmosie mamy 

i szczęśliwie dorastamy!                              https://pl.depositphotos.com/vector-images/kosmos 

 

 

Wiersz Wandy Chotomskiej, pt."Pan Astronom mówi o 

Księżycu" 
- Dookoła Ziemi 

ciągle sobie biega 

Księżyc – naszej Ziemi 

najbliższy kolega. 

Cały miesiąc musi 

biegać dookoła, 

zanim raz okrążyć 

naszą Ziemię zdoła. 

Słońce go oświetla - 

tam gdzie Słońce zerka, 

światło się odbija 

tak jak od lusterka. 

Sam Księżyc nie świeci, 

to, cowidać z Ziemi, 

jest właśnie odbiciem 



słonecznych promieni.                      
https://www.luxuryproducts.pl/ekskluzywny-dzieciecy-dywan-ksiezyc.html 
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                                                   Luty 2023 

 
Temat kompleksowy: "Pod ziemią, pod wodą" 

                                              20-24.II.2023 

 

 

 

Planowane działania: 
• wzbogacenie wiadomości na temat bogactw naturalnych; 

• wzbogacanie wiadomości na temat podwodnych zwierząt; 

• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; 

• samodzielne formułowanie hipotez i wniosków; 

• poznanie litery W,w; 

• doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby 

elementów, doskonalenie orientacji przestrzennej; 

• kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu 

muzycznego; rozwijanie umiejętności gry na niekonwencjonalnych 

instrumentach; 

• doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego 

wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń; 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas prac plastyczno-

technicznych; 

• doskonalenie umiejętności współpracy w małym zespole; 
 
 

 



 

 

Wiersz Agnieszki Frączek, pt. "Egipskie rafy koralowe" 
Wody Morza Czerwonego 

Kryją cuda wyjątkowe: 

Wielobarwne, różnorodne, 

Piękne rafy koralowe. 

 

Zamieszkują je jeżowce, 

i drapieżne ośmiornice. 

Żółwie, płaszczki i meduzy 

Oraz licznych ryb ławice. 

 

Kto nurkować nie potrafi 

Może dziwy niesłychane 

Pooglądać, siedząc w łodzi 

i zerkając przez dno szklane.    https://ecowall24.pl/obrazy-na-plotnie-90-bajki-i-animowane-51069555-rafa-koralowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


