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Tematy kompleksowe realizowane w 

LUTYM: 

1. Baśnie, bajki, bajeczki . 

Termin realizacji: 31.01-04.02.2022 r. 

 

2. Muzyka jest wszędzie 

Termin realizacji: 11 – 15.02 2022 r. 

 

3. Nie jesteśmy sami w kosmosie. 

Termin realizacji: 14-18.02.2022 r. 

 

4. Projekt badawczy Mydło 

Termin realizacji: 21-25.02.2022 r. 

 

 

http://www.geocaching.com/


Temat kompleksowy: Baśnie, bajki, 

bajeczki. 

https://th.bing.com/th/id/R.27b26ddaf7b37f7a52914162e34626d4?rik=5FbC2%2bOe8CLomQ&riu=http%3a%2f%2fczytankidladzieci.pl%

2fwp-

content%2fuploads%2f2018%2f08%2fTosia_krasnoludki.jpg&ehk=wScAAt5lK0nn6208k2eCVJpcr5uTtTgl2TDBMF7q6UQ%3d&risl=&p

id=ImgRaw&r=0 

Cele: 

● poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, 

rekwizyty, reżyser, rola 

● odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, 

gestem, ruchem. 

● uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i 

metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, 

drama. 

● ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej. 

● rozwiązywanie zagadek, rebusów 

● posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do 

programowania) 

● wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych. 

● dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek. 

● rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych 

zwierząt, pojazdów  

● odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)  

● dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego 

tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu 
 



Krasnoludki  

Maria Konopnicka

Czy to bajka, czy nie bajka,  

Myślcie sobie, jak tam chcecie.  

A ja przecież wam powiadam:  

Krasnoludki są na świecie.  

Naród wielce osobliwy.  

Drobny - niby ziarnka w bani:  

Jeśli które z was nie wierzy,  

Niech zapyta starej niani.  

W górach, w jamach, pod kamykiem,  

Na zapiecku czy w komorze 

↓Siedzą sobie Krasnoludki  

W byle jakiej mysiej norze.  

Pod kominem czy pod progiem -  

Wszędzie ich napotkać można:  

Czasem który za kucharkę  

Poobraca pieczeń z rożna…  

Czasem skwarków porwie z rynki  

Albo liźnie cukru nieco  

I pozbiera okruszynki,  

Co ze stołu w obiad zlecą.  

Czasem w stajni z bicza trzaśnie,  

Koniom spląta długie grzywy,  

Czasem dzieciom prawi baśnie…  

Istne cuda! Istne dziwy! 

↓Gdzie chce - wejdzie, co chce - zrobi,  

Jak cień chyżo, jak cień cicho,  

Nie odżegnać się od niego,  

Takie sprytne małe licho!  

Zresztą myślcie, jako chcecie,  

Czy kto chwali, czy kto gani,  

Krasnoludki są na świecie!  

Spytajcie się tylko niani.

http://wiersze.juniora.pl/konopnicka/konopnicka_c03.html#dalej1
http://wiersze.juniora.pl/konopnicka/konopnicka_c03.html#dalej2


Temat: Muzyka jest wszędzie 

https://img.etsystatic.com/il/2ffeb8/936051318/il_570xN.936051318_b4ag.jpg?version=0 

 

Cele: 
 poznanie nazw instrumentów; wzbogacenie języka, rozwijanie pamięci, 

 improwizowanie ruchem do muzyki poważnej, 

 rozwijanie mowy, percepcji słuchowej i koncentracji uwagi, 

 rozwijanie umiejętności gry na bębenku, 

 uważne słuchanie opowiadania, 

 rozwijanie logicznego myślenia,  

 utrwalenie figury geometrycznej- koło,  

 przeliczanie w zakresie 10, 

 rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, 

 doskonalenie umiejętności chwytu i rzutu piłką, 

 rozwinie motoryki małej i spostrzegawczości,  

https://img.etsystatic.com/il/2ffeb8/936051318/il_570xN.936051318_b4ag.jpg?version=0


 doskonalenie koordynacji słuchowo- ruchowej poprzez wystukiwanie   

usłyszanego rytmu. 

 

Muzyczne urodziny B. Szelągowska 

Dzisiaj wielki dzień w przedszkolu – 

urodziny pajacyka! 

Dziś zabawki bawią się 

i wesoło gra muzyka. 

Robot fiknął w takt fikołka! 

„Zaraz wszystkim coś pokażę!” 

Napiął struny i po chwili 

zaczął brzdąkać na gitarze. 

 

Zając spojrzał uważnie 

na pianino w głębi sali. 

„Patrzcie! Gra już!” A tuż obok 

lis w bębenek zaczął walić. 

Miś na złotej trąbce zagrał, 

a tygrysek na skrzypeczkach. 

Lalka tańczy, gra na flecie, 

aż jej fruwa sukieneczka! 

Lalki, misio, lis, tygrysek… 

Każdy gra na instrumencie. 

Pajac zdmuchnął właśnie świeczki! 

To dla niego to przyjęcie! 
 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/19/20/44/treble-clef-1841082_960_720.png 

 

 

 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/19/20/44/treble-clef-1841082_960_720.png


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 ze mną zagraj ty. 

 

Mam bębenek, ram-tam-tam, 

i z kolegą na nim gram: 

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

teraz ze mną zagraj ty. 

 

Mam bębenek, ram-tam-tam, 

dla mamusi na nim gram: 

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

teraz ze mną zagraj ty

. 

 

https://www.zabawkoboty.pl/3316-medium_default/plan-toys-drewniany-bebenek.jpg 



Temat kompleksowy: Nie jesteśmy sami w 

kosmosie. 

https://5.allegroimg.com/original/0c6323/d8fa620b49eebd6ce040069720a5 

Cele: 

● poznawanie świata-poznawanie nazw wybranych planet Układu 

słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat 

● gromadzenie literatury , zdjęć albumów związanych z kosmosem. 

● poznawanie zawodów związanych z kosmosem np. kosmonauty. 

● poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca. 

● rozwiązywanie prostych zagadek 

 

 

 

 



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, chlupiący 

jak ta kawa z mleczkiem. 

 

2. Trzej kosmici, trzej kosmici 

wpadli przez okienko. 

W pokoiku na stoliku 

lądowali miękko. 

 

Ref.: Pierwszy – krągłe...1 

 

https://image.freepik.com/darmowe-wektory/trzej-kosmici-i-ufo-na-planecie_1308-9385.jpg 

 



Temat: Projekt badawczy Mydło 
 

 
 

http://waluszewska48.pl/images/glowne/72-9302.jpg 

Cele: 

 poznanie właściwości mydła, 

 czerpanie radości z wykonywania doświadczeń, 

 poznanie innego przeznaczenia mydła niż do mycia, 

 rozwijanie umiejętności zadawania pytań, rozbudzanie ciekawości,  

 rozwijanie umiejętności wokalnych,  

 rozwijanie zmysłu węchu poprzez wąchanie mydeł i określanie ich 

zapachu,  

 utrwalenie nazw części ciała, 

 rozwijanie motoryki małej, 

 rozwijanie kreatywności, 

 utrwalenie prawidłowej techniki mycia rąk, 

 doskonalenie umiejętności segregowania wg kształtu, koloru i 

wielkości,  

 poznanie nazw figur geometrycznych, koło, kwadrat, prostokąt. 

 



Piosenka kąpielowa (sł. Acidboy, muz.Tomasz Lubert) 

 

Lewa ręka jest taka brudna, że 

Musisz umyć się 

Szur szur 

Prawa ręka też bardzo brudna jest 

Musisz umyć się 

Szur szur 

Lewe ucho patrz także brudne jest 

Musisz umyć się 

Szur szur 

Prawe chyba też i zazdrosne jest 

Musisz umyć się 

 

Ref: Szur szur 

Plum plum plum 

Wody plusk 

Plum plum plum 

Jesteś zuch 

Plum plum plum 

Mydło w ruch 

Jesteś czysty już 

 

Lewa noga jest taka brudna że 

Musisz umyć się 

Szur szur 

Prawa noga też bardzo brudna jest 

Musisz umyć się 

Szur szur 

I kolanko patrz także brudne jest 

Musisz umyć się 

Szur szur 

No i głowa też dziś zazdrosna jest 

Musisz umyć się 

 

Ref: Szur szur... 

 

Czysta noga jest czysta ręka jest 

Lubię kąpać się 

Szur szur 

Czysty nosek jest no i główka też 

Lubię kąpać się 

Szur szur 

I kolanko patrz takie czyste jest 

Lubię kąpać się 

Szur szur 

Można brudzić się bo za chwilę znów 

Wykąpiemy się 

 

 Ref. Szur szur..  

 

 
https://static.sashe.sk/data/2015/02/27/photos/161418/c/c-

N5140572_161418_20150227_16219.jpg

https://static.sashe.sk/data/2015/02/27/photos/161418/c/c-N5140572_161418_20150227_16219.jpg
https://static.sashe.sk/data/2015/02/27/photos/161418/c/c-N5140572_161418_20150227_16219.jpg


 


