
ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU 

LUTY W GRUPIE DRUGIEJ ,,WIEWIÓRKI’’ 

Tematy kompleksowe: 

1.Baśnie, bajki, bajeczki  

2.Muzyka wokół nas 

3.Nie jesteśmy sami w kosmosie  

4.Projekt budowle 

 

 
https://www.tapeciarnia.pl/198639_wiewiorka_snieg_zima 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: Baśnie, bajki, bajeczki  

Termin realizacji:4-8.02.2019 

Zadania: 

 Będziemy oglądać książki i wypowiadać się na ich temat 

 Będziemy słuchać wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów  

 Będziemy wykazywać różnicę między dwoma przedmiotami, obrazkami  

 Będziemy uczestniczyć we wspólnych zabawach  

 Będziemy uczestniczyć w zabawach muzyczno – ruchowych  

Piosenka „Baśnie” (sł. i muz. B. Forma) 

                                                                           

1.Baśni słuchają dzieci                                                  

i dorośli też lubią baśnie.  

Każdy chętnie posłucha   

pięknej baśni, zanim zaśnie.  

2.W baśniach mieszkają wróżki, 

dobre elfy i czarodzieje, 

zawsze wierni przyjaciele. 

3.Baśnie to tajemnica, 

w baśniach różne cuda i dziwy, 

w baśniach świat całkiem inny, 

nie do końca jest prawdziwy. 

 

 

 

 

        https://dladzieciaczka.pl/product-pol-12473-Puzzle-120-el-Calineczka-B-12763-Castorland.html 



https://www.istockphoto.com/pl/wektor/muzyka-notatki-kompozycji-muzycznej-tematu-tło-grafika-wektorowa-gm507035875-45532494 

 

Temat kompleksowy: Muzyka wokół nas 

Termin realizacji: 11-15.02.2019 

Zadania: 

 Będziemy śpiewać piosenki o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście  

 Będziemy uczestniczyć w zabawach muzyczno – ruchowych ze śpiewem 

 Będziemy poznawać sposoby gry na instrumentach perkusyjnych  

 Będziemy słuchać i rozpoznawać odgłosy różnych zjawisk 

atmosferycznych  

 Będziemy uczestniczyć w zabawach z elementem naśladownictwa  

 

Piosenka „Na bębenku” (sł. i muz. B. Forma) 

Mam bębenek, ram –tam- tam, 

przez dzień cały na nim gram: 

bum, bum, bum, bum, raz dwa, trzy 

teraz zemną zagraj ty. 

 

Mam bębenek, ram- tam-tam, 

i z kolega na nim gram: 

bum, bum, bum, bum, raz, dwa, trzy, 

teraz zemną zagraj ty. 

 

Mam bębenek, ram- tam- tam, 

dla mamusi na nim gram: 

bum, bum, bum, bum, raz, dwa, trzy, 

teraz ze mną zagraj ty. 



Temat kompleksowy: Nie jesteśmy sami w kosmosie 

Termin realizacji: 18-22.02.2019 

Zadania: 

 Będziemy przyswajać nazwy: globus, wszechświat, planeta, Ziemia, Księżyc  

 Będziemy poznawać przybory, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, 

np. lupy, lornetki, mikroskop 

 Będziemy uczestniczyć w zabawach  

 Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego 

kierowania ruchami narządów artykulacyjnych  

 Będziemy układać dowolne kompozycje z klocków w kształcie figur 

geometrycznych  

 Będziemy śpiewać piosenki  

 

Piosenka „Trzej kosmici ( sł. S. Karaszewski, muz. S. Marciniak) 

1. Trzej kosmici, trzej kosmici 

przylecieli rankiem. 

ten w talerzu, tamten w spodku, 

trzeci leciał w dzbanku. 

                                Ref.: Pierwszy – 

krągłe jajeczko, 

drugi- chrupka bułeczka 

a ten trzeci, drżący ,chrypiący 

jak ta kawa z mleczkiem. 

2.Trzej kosmici, trzej kosmici 

wpadli przez okienko. 

w pokoiku na stoliku 

lądowali miękko. 

Ref.: Pierwszy – krągłe…. 

https://archiwum.allegro.pl/oferta/fototapeta-dla-dzieci-kosmos-planety-orbita-i7035403887.htm 



Temat kompleksowy: Projekt budowle  

Termin realizacji: 25.02-01.03.2019 

Zadania: 

 Będziemy poznawać zawody osób pracujących w przedszkolu 

 Będziemy uczestniczyć w zabawach twórczych  

 Będziemy opowiadać o obrazkach przedstawiające różne sytuacje  

 Będziemy uczestniczyć w zabawach z elementem naśladownictwa  

 Będziemy określać role różnych zawodów w życiu społecznym 

 Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach gimnastycznych  

 

 

Wiersz „Budynki małe i duże” (B. Szelągowskiej) 

Stoi budynków chyba ze sto  

po obu stronach gwarnej ulicy. 

Tuż obok kina wielki wieżowiec 

prawie dotyka ścian kamienicy. 

 

Stary, drewniany dom z dumy pęka, 

bo sąsiaduje z nowiutkim blokiem  

Z drugiej zaś strony ogromny sklep  

zaglądać lubi do jego okien. 

A tuż za stacją stoi biurowiec. 

Widać go także, choć jest w oddali. 

Pięter dwanaście; okna lśnią w słońcu. 

Został zrobiony ze szkła i stali. 

 

Zaraz za parkiem, pośród drzew starych, 

pobudowano kościół ceglany. 

Za skrzyżowaniem też coś się dzieje. 

Patrzcie! Murują basenu ściany! 

 

Tu biblioteka, tam teatr, urząd! 



Budynki małe i całkiem duże  

stoją i w miastach, i na wsiach też, 

by mogły służyć nam jak najdłużej.  

 

 

https://pl.depositphotos.com/36763513/stock-illustration-winter-kids.html 


