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Temat kompleksowy: WITAMY NOWY ROK                                                                                                                                                              

(31.12.2018-04.01.2019) 

Cele: 

 Kształtowanie umiejętności planowania. 

 Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci. 

 Doskonalenie umiejętności ustalania położenia 
przedmiotów w stosunku do własnej osoby. 

 Rozwijanie wyobraźni dzieci. 

 Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu 
zegar. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, 
ekspresji ruchowej. 

 Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, 
mocowanie). 

 Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy. 

 Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu. 
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Znów minął rok 
 Agnieszka Galica 

 

 Wiosna niesie kwiaty,  

za nią idzie lato,  

jesień sypie kasztanami,  

zima biegnie z bałwankami. 

 Czas nam nie chce się zatrzymać.  

Wiosna, lato jesień, zima.  

Znów minął rok, kolejny rok. 

 Wiosna świeci słońcem, 

 lato jest gorące, 

 jesień jabłka ma dojrzałe,  

zima chodzi w futrze białym. 

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… 

https://akatja.pl/przedszkola/508-zegar-podlogowy.html 

 

https://panimonia.pl/2016/10/08/dni-tygodnia-piekne-plansze-do-
wydruku-w-jezyku-polskim-i-angielskim/#jp-carousel-3345 
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Temat kompleksowy: CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?  

 (07.01-11.01.2019)  

Cele: 

 Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji. 

 Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi 

charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód. 

 Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat. 

 Rozwijanie zdolności manualnych.  

 Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie. 

 Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem. 

 Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas 
zabaw konstrukcyjnych. 

 Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej. 

 Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie. 

 Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy. 

 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary 
funkcyjne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.yeticlub.pl/runowo-ferie-zimowe-dla-najmlodszych/ 



Zaczarowany ogród  
Tadeusz Kubiak  

Jest taki ogród zaczarowany,  

po którym chodzą 

 śnieżne bałwany. 

 Duże bałwany,  

bałwanki małe,  

wszystkie ze śniegu  

i jak śnieg białe. 

 Choć mróz największy 

 i śnieżek prószy, 

 bałwanom nigdy 

 nie marzną uszy. 

 Za to, gdy słońce 

 trochę przygrzeje,  

to czary-mary – 

 nos im topnieje! 

                    Idzie zuch-pląsy dla dzieci 

Przygotował zuch dwie nogi, 

Do dalekiej ciężkiej drogi. 

Noga lewa, noga prawa, 

To dla zucha jest zabawa. 

Ref: Idzie zuch, wicher dmucha, 

I do tyłu ciągnie zucha, 

Ale zuch się nie przejmuje, 

I do przodu maszeruje. 

Przygotował zuch dwie ręce, 

Tylko dwie, bo nie ma więcej. 

Ręka lewa, ręka prawa, 

To dla zucha jest zabawa. 

Ref: Idzie zuch, wicher dmucha, 

I do tyłu ciągnie zucha, 

Ale zuch się nie przejmuje, 

I do przodu maszeruje. 

Przygotował zuch dwa oka, 

Takie wielkie jak u smoka. 

Oko lewe, oko prawe, 

Oba świata są ciekawe. 

Ref: Idzie zuch, wicher dmucha, 

I do tyłu ciągnie zucha, 

Ale zuch się nie przejmuje, 

 

http://www.pm6lubin.szkolnastrona.pl/container/3.jpg 

http://zuchy-5dh.blogspot.com/2011/11/zbiorka-nocka-zuchowa.html 



 

Temat kompleksowy: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA  

(14.01-18.01.2019) 

Cele:   

 Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej. 

 Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania 
więzi rodzinnych. 

 Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej. 

 Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci. 

 Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
stresowych. 

 Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i 
dziadka. 
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Warcaby z moim dziadkiem 
 Dominika Niemiec 

 

 Gdy mam wolną chwilę, zawsze dbam, 

 aby zagrać z moim dziadkiem choć raz w warcaby. 

 Siadamy przy kominku, przy małym stoliku,  

a dziadek wyciąga z szafki pudełko pierników. 

 Rozkładamy krążki na planszy czarno-białej 

 i gra się toczy, aż do wygranej wspaniałej. 

 Przeważnie zwyciężam ja, a dziś coś nowego, 

 dziadek wygrywa. Ja czuję coś dziwnego… 

 Jestem zawiedziony, choć dziadka wygrana mnie cieszy. 

 Na następną rozgrywkę z dziadkiem będę się bardzo spieszyć. 

 Postaram się znów wygrać, bo to wspaniała sprawa.  

Choć pamiętam, że najważniejsza jest dobra zabawa 

 

 
Piosenka dla babci 

Maria Terlikowska 

 
1. Nasza babcia umie tyle, 

Że uwierzyć trudno w to. 

BIS: 

Czego dotknie się za chwilę, 

jak zegarek będzie szło. 

 

2. Babcia jest jak dobra wróżka, 

co otwiera bajkom drzwi,  

BIS: 

bo gdy kładzie nas do łóżka,  

mamy potem piękne sny 

 

3. Babcia wszystko zrobi dla nas, 

z jej pomocy każdy rad. 

BIS: 

Babcia bardzo jest kochana, 

więc niech żyje nam sto lat. 

http://mrspolka-dot.com/tyle-wygrac-
darmowe-plakaty-i-kartki-na-dzien-babci-
do-pobrania/kubek-dziadka/ 

http://4.bp.blogspot.com/JC0ohaTt2Po/VpusWcvkbjI/AAAAAAAAF8M/ciD5wTs

deic/s1600/kubek-babci.jpg 

 



Temat kompleksowy: ZIMOWE MISTRZOSTWA 

SPORTOWE (21.01-25.01.2019) 

Cele: 

 Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych 
zabaw. 

 Rozwijanie umiejętności rzutu do celu. 

 Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji. 

 Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności. 

 Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru 
przeszkód. 

 Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. 

 Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania 
wniosków. 

 Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi 
dyscyplinami sportowymi. 

 Kształtowanie odporności emocjonalnej. 

 Kształtowanie umiejętności współpracy w parach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
https://katalogmarzen.pl/pl/o/poznaj-narciarstwo-dla-dwojga#gallery-1 



Kto dziś wygra? 
 Dominika Niemiec 

  

Coraz szybciej pędzą sanie,  

kto na mecie pierwszy stanie?  

Kto odbierze puchar, medal?  

Komu gratulować trzeba? 

 Przodem suną sanki Krzysia. 

 Kto wygra ten wyścig dzisiaj?  

Pędzą sanki z całych sił, 

 żeby Krzysio pierwszy był. 

 Może dobra forma Oli  

być zwycięzcą jej pozwoli. 

 Oli marzy się wygrana, 

 czeka na nią już od rana.  

Misia z wielkiej ekscytacji 
wcale nie zjadła wczoraj kolacji, 

 na wygraną miała chrapkę 

 dużo większą niż na kanapkę.  

Ale co to, co się dzieje?  

Słychać doping, tłum szaleje,  

bo już mknie po pierwsze miejsce  

mały Gucio dumny wielce,  

że ten wyścig dziś wygrywa, 

 tak to w sporcie przecież bywa.  

Chociaż wszyscy się starają, 

 to nieliczni wygrywają.  

Wie to Ola, Misia, Krzyś,  

Gucio był najlepszy dziś! 
Tupu tup po śniegu 

Przyszła zima biała 

Śniegiem posypała 

Zamroziła wodę 

Staw przykryła lodem 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

Kraczą głośno wrony kra, kra 

Marzną nam ogony kra, kra 

Mamy pusto w brzuszku 

Dajcie nam okruszków! 

https://pl.clipart.me/istock/one-number-
medal-vector-illustration-678376 

h t t p s : / / p l . f r e e p i k . c o m / p r e m i u m - w e k t o r y / i l u s t r a c j a -

s z c z % C 4 % 9 9 % C 5 % 9 B l i w y c h - d z i e c i - g r a j % C 4 % 8 5 c y c h - s a n k i _ 2 7 4 8 0 0 6 . h t m  

 



Temat kompleksowy: Baśnie, bajki, legendy 

(28.01.-01.02.2019) 

CELE: 

  Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych 
bohaterów literackich. 

 Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji. 

 Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki 
teatralnej i filmowej. 

 Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia. 

 Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci. 

 Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki). 

 Rozwijanie spostrzegawczości. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

 Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi. 

 Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z 

chronologią wydarzeń.  

 Rozbudzanie fantazji i wyobraźni. 

 Rozwijanie umiejętności teatralnych. 

 Zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia 
kukiełkowego. 
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Kot w butach  
Weronika Kostecka 

 

 

 Było sobie trzech braci, którym ojciec postanowił rozdać swój skromny dobytek. Najstarszy 

otrzymał młyn, średni – osła, najmłodszy zaś dostał kota. „To niesprawiedliwe!” – pomyślał 

najmłodszy z braci. – „Tamci jakoś dadzą sobie radę, ale w jaki sposób ja zarobię na życie, 

mając jedynie tego futrzastego nicponia?”. Kot, który był bardzo bystry, szybko zauważył 

markotną minę swojego właściciela. – Nie martw się! – powiedział pocieszająco. – Daj mi 

tylko parę butów, a ja już wszystko tak urządzę, że będziesz zadowolony! Kiedy już kot dostał 

buty, które dodały mu szyku i pewności siebie, z zapałem wziął się do roboty. Najpierw 

upolował dwa króliki, a następnie udał się do pałacu i ofiarował je królowi, mówiąc, że to 

podarunek od hrabiego Karabasza (tak nazwał swojego pana). Król był mile zaskoczony 

i kazał podziękować hrabiemu. Kilka dni później kot upolował kuropatwy i je także ofiarował 

wdzięcznemu królowi w imieniu hrabiego Karabasza. Przez trzy kolejne miesiące zanosił do 

pałacu różne zwierzęta i ptaki, zyskując coraz większą przychylność króla. Któregoś dnia 

dowiedział się, że władca wybiera się ze swoją córką, prześliczną królewną, nad rzekę, by 

zażyć tam nieco odpoczynku. – Jeśli wykąpiesz się dzisiaj w rzece, nigdy już nie będziesz 

cierpiał ubóstwa! – powiedział kot swojemu panu, po czym zaprowadził go w odpowiednie 

miejsce. Chłopak rozebrał się i wskoczył do wody. Kot ukrył w krzakach jego ubranie, a gdy 

zauważył zbliżającą się królewską karetę, zaczął krzyczeć, że hrabia Karabasz się topi. 

Królewscy słudzy rzucili się na pomoc i wyciągnęli hrabiego na brzeg, kot zaś zaczął biadać, że 

złodzieje ukradli jego panu ubranie. Król polecił dostarczyć młodzieńcowi wytworne szaty 

i zaprosił go do karety na przejażdżkę. Ponieważ hrabia był bardzo przystojny, wzbudził 

zainteresowanie królewny, a gdy jeszcze obdarzył ją kilkoma romantycznymi spojrzeniami, 

zakochała się w nim w mgnieniu oka. Powóz ruszył, kot zaś pobiegł przodem, by zrealizować 

dalszą część planu. Chłopów, którzy nieopodal kosili łąkę, poprosił, by powiedzieli królowi, że 

należy ona do hrabiego Karabasza. To samo nakazał żniwiarzom, którzy nieco dalej pracowali 

w polu, i ludziom pielęgnującym drzewa w ogromnym sadzie. Tak więc król, który niedługo 

potem przejeżdżał obok łąki, łanów zbóż i drzew owocowych, dowiedział się, że wszystko to 

należy do hrabiego Karabasza. Władca był pod wrażeniem posiadłości swego nowego 

znajomego. Tymczasem kot przybiegł do zamku, w którym mieszkał olbrzym mający 

czarnoksięskie zdolności, złożył mu pokłon i odezwał się pokornym tonem: Mówią dziwy na 

twój temat, lecz ja jakoś w to nie wierzę: czy potrafisz, imć olbrzymie, zmienić się w ogromne 

zwierzę? W odpowiedzi olbrzym przybrał postać lwa i zaryczał, aż kot struchlał z wrażenia. 

Niebywałe! Lecz doprawdy w to już nigdy nie uwierzę, że potrafisz, imć olbrzymie, zmienić 

się w maleńkie zwierzę! – powiedział, a wtedy olbrzym zirytował się, że ktoś śmie wątpić 

w jego umiejętności, i natychmiast przemienił się w maleńką myszkę. Na to tylko czekał kot, 

który prędko schwytał ją i zjadł. Chwilę później zobaczył przez okno zbliżająca się królewską 

karetę, wyszedł więc przed zamek i zaprosił króla wraz z córką do środka, mówiąc, że to dom 

hrabiego Karabasza. Władca był pod tak wielkim wrażeniem bogatych i pięknie urządzonych 

zamkowych wnętrz oraz całego majątku hrabiego, że zapragnął przyjąć go do królewskiej 



rodziny. Młodzieniec pojął za żonę zakochaną w nim królewnę, a kot został jego najlepszym 

doradcą. Żyli odtąd w dostatku i szczęściu aż po kres swoich dni. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-5GuvZhFEz0U/UPaAzavkWMI/AAAAAAAAAXA/6NsZ0BmzHvE/s1600/kot%2Bw%2Bbutach.jpg 

 

opracowała M. Zakrzewska 

http://2.bp.blogspot.com/-5GuvZhFEz0U/UPaAzavkWMI/AAAAAAAAAXA/6NsZ0BmzHvE/s1600/kot%2Bw%2Bbutach.jpg

