
ZADANIA NA STYCZEŃ  

DLA GRUPY II 

 

Tematy  
Kompleksowe 

 

 

 

1. ,, Mijają dni, miesiące, lata” 

 Termin realizacji: 02.01.2023 – 06.01.2023 r.  

 

2. ,, Zima i zwierzęta” 

 Termin realizacji: 09.01.2023 – 13.01.2023 r.  

 

3. ,, Babcia i dziadek”  

 Termin realizacji: 16.01.2023 – 20.01.2023 r.  

 

4. ,, Projekt teatr” 

 Termin realizacji: 23.01.2023 – 27.01.2023 r.  
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Temat kompleksowy nr.1 

 

 

1. ,, Mijają dni, miesiące, lata ”  

 Termin realizacji:  02.01.2023 – 06.01.2023 r. 

 

                      

          

Zadania dydaktyczne: 
 

 Dowiemy się dlaczego warto składać życzenia.  

 Rozwiniemy koncentrację uwagi. 

 Rozwiniemy mowę. 

 Będziemy dostrzegać różnice między wyglądem dziecka i osoby dorosłej. 

 Rozwiniemy pamięć muzyczną. 

 Rozwiniemy umiejętność zgodnej zabawy w różnym wieku. 

 Będziemy dostrzegać rytmiczność występującą w przyrodzie. 

 Poznamy zwyczaj powitania Nowego Roku. 

 Rozwiniemy wyobraźnię plastyczną i ekspresję twórczą. 

 Rozwiniemy wrażliwość muzyczną. 

 Rozwiniemy motorykę małą. 

 Wzbogacimy wiedzę na temat tekstów literackich. 

 Utrwalimy wiedzę na temat swojego wieku. 

 Pobawimy się przy zabawie matematycznej „ Mija dzień za dniem”. 

 

 

 
 

„ Mija dzień za dniem”. 

 

Kiedy dzień się skończy, 

Księżyc przypomina, 

że to właśnie ona 

rządy swe zaczyna ( noc).  

 

Każdy chętnie z łóżka wstaje, 

gdy po nocy on nastaje ( dzień).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy nr 2. 



            

  

2. ,,  Zima i zwierzęta”  

 Termin realizacji: 09.01.2023 – 13.01.2023 r. 

 

               

          

 

Zadania dydaktyczne: 

 

 Poznamy sposoby pomagania ptakom. 

 Rozwiniemy mowę. 

 Rozwiniemy sprawność ruchową. 

 Wzbogacimy słownictwo. 

 Będziemy wyrabiać opiekuńczy stosunek do ptaków. 

 Rozwiniemy intuicję geometryczną. 

 Rozwiniemy umiejętność przeliczania. 

 Będziemy rozwijać postawy proekologiczną. 

 Poznamy potrzeby ptaków  ( zwłaszcza zimą).  

 Poznamy wygląd wybranych ptaków. 

 Rozwiniemy motorykę mała. 

 Będzie rozwijać kompetencję językową. 

 Poszerzymy wiedzę dotyczącą żywienia zwierząt zimą. 

 Pobawimy się przy piosence ze śpiewem i pokazywaniem „ Lata ptaszek”. 

 

 
„ Lata ptaszek”. 

 
Lata ptaszek po ulicy, 

szuka sobie ziaren pszenicy. 

A ja sobie stoję w kole 

i wybieram kogo wolę. 

A ty ptaszku, spiesz się spiesz! 

Kogo lubisz, tego bierz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy nr 3.        



 

3. „ Babcia i dziadek ” 

 Termin realizacji: 16.01.2023 – 20.01.2023 r.  

 

Zadania dydaktyczna: 

 

 Rozwiniemy mowę. 

 Rozwiniemy koncentrację uwagi. 

 Będziemy rozwijać pamięć. 

 Rozwiniemy więzi z rodziną. 

 Rozwiniemy słuch muzyczny. 

 Będziemy rozwijać umiejętności wokalne. 

 Rozwiniemy pamięć słuchową. 

 Rozwiniemy umiejętność liczenia w zakresie 4 z zastosowaniem liczebników głównych. 

 Rozwiniemy percepcję słuchową. 

 Będziemy kształtować umiejętność odczuwania radości z przygotowania prezentu dla 

innych. 

 Będziemy kształtować postawę szacunku do osób starszych. 

 Rozwiniemy sprawność manualną. 

 Wzmocnimy poczucie własnej wartości. 

 Wzbudzimy zainteresowanie zabawą z czasów dzieciństwa babć i dziadków.  

 Posłuchamy wiersza „ Babcia i dziadek”. 

 

 

 
„ Babcia i dziadek”. 

 
Pędzą wnuki ulicami 

z ogromnymi laurkami. 

Te laurki pełne kwiatków 

są dla wszystkich babć i dziadków. 

A dziadkowie wraz z babciami 

już czekają przed domami. 

Przez lornetki patrzą w dal 

wystrojeni jak na bal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy nr 4.        



 

4. „ Projekt teatr ” 

 Termin realizacji: 23.01.2023 – 27.01.2023 r.  

 

 

Zadania dydaktyczna: 

 

 Rozwiniemy kreatywność poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, 

plastycznych, muzycznych, parateatralnych. 

 Rozwiniemy sprawność językową. 

 Poszerzymy wiedzę i słownictwo dotyczące teatru. 

 Rozwiniemy umiejętność działania w grupie. 

 Poszerzymy wiedzę dotyczącą osób pracujących w teatrze. 

 Rozwiniemy aktywność twórczą. 

 Rozwiniemy słuch muzyczny. 

 Poznamy rolę, jaką odgrywa muzyk w przedstawieniu teatralnym. 

 Rozwiniemy zdolność aktorską. 

 Wzbogacimy słownictwo czynne dotyczące teatru.  

 Pobawimy się przy piosence „ Podajmy sobie ręce”.  

 

 
„ Podajmy sobie ręce”.  

 
1. Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki, 

a my tacy mali, mali jak kropelki. 

 

Ref.:Podajmy sobie ręce 

w zabawie i w piosence, 

w ogródku przed domem, 

na łące znajomej. 

Podajmy sobie ręce 

przez burze i przez tęcze, 

pod gwiazdą daleką, 

nad rzeczką i rzeką. 

 
2. Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka, 

kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka. 

 

Ref.:Podajmy sobie… 

 
3. Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry, 

nieskończone drogi, zachmurzone chmury. 

 

Ref.: Podajmy sobie...  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


