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TEMATY KOMPLEKSOWE: 

1. Baśnie , bajki, bajeczki 

2. Muzyka wokół nas 

3. Nie jesteśmy sami w kosmosie  

4. Projekt badawczy woda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: Baśnie, bajki , bajeczki  

Termin realizacji: 1-5.02.21 

Zadania: 

 Będziemy poznawać postępowania bohaterów literackich  

 Będziemy rozwijać sprawności manualną 

 Będziemy wzbogacać wiedzę na temat teatru  

 Będziemy utrwalać zasady zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i 

oglądania przedstawienia teatralnego  

 Będziemy rozwijać sprawność ruchową  

 Będziemy rozwijać umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnał 

Piosenka „Baśniowe postacie ( sł. i muz. J. Kucharczyk). 

1. Znam legendy o powstaniu Krakowa 

I stolicy Polski, Warszawie: 

O szewczyku, o smoku i Wiśle, 

O Syrence, i Warsie i Sawie. 

Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe, 

        Tysiące legend, baśni i bajek . 

         Historii tyle, że trudno zliczyć , 

        Chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać. 

       2.Z książek znam też krasnoludki, królewny 

         I Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę, 

          Czerwonego Kapturka , kłamczuchę, 

           Kota w butach i Piękną i Bestię. 

  Ref.: Książki….. 

       3.Lubię czytać książki z mamą i z tatą, 

Piękne wiersze, opowiadania, 

Z nich się uczę , historię poznaję  

Więc zachęcam was też do czytania. 

Ref.: Książki… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy : Muzyka wokół nas 

Termin realizacji: 8-12.02.21 

Zadania: 

 Będziemy poznawać znaczenie słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta 

 Będziemy muzykować na wybranych instrumentach perkusyjnych  

 Będziemy rozwijać poczucia rytmu i inwencji twórczej  

 Poznamy właściwe sposoby zachowania na koncercie  

 Będziemy zdobywać wiadomości na temat filharmonii 

 Będziemy wzbogacać wiadomości na temat wielkiego polskiego  kompozytora- 

Fryderyka Chopina  

 

Wiersz I.R. Salach „Chopin” 

 

Niedaleko Warszawy – 

miasteczko. 

To miasteczko leży –  

nad rzeczką. 

A rzeczka to mała-  

Utrata. 

Kiedyś Frycek figle tu płatał. 

Tak jak wy chłopcem małym. 

Tak jak wy uwielbiał zabawy. 

Często nad rzeczką siedział  

i myślami daleko wybiegał. 

Słuchał wiatru i śpiewu fal, 

łapał nutki płynące w dal. 

Łapał nutki i składał w mazurki,  

polonezy , nokturny ,oberki. 

Z nutek koncerty układał, 

preludia, etiudy z nich składał. 

 

Jego muzyka do dzisiaj śpiewa,  

Wsłuchaj się w szum drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: Nie jesteśmy sami w kosmosie  

 

Termin realizacji :15-19.02.21 

Zadania: 

 Będziemy rozwijać sprawność manualną ora koordynację wzrokowo – ruchową 

 Poznamy obiekty i zjawiska występujące w kosmosie, wygląd i nazw planet 

Układu Słonecznego  

 Nabędziemy umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim  

 Utrwalimy kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym  

 Będziemy rozwijać mowę  

 Poznamy układ ruchowy do piosenki  

 Poznamy właściwości fizyczne niektórych substancji  

 Przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronoma- Mikołaja Kopernika 

   

Wiersz I. R. Salach „ W Toruniu żył Kopernik…” 

W Toruniu żył Kopernik 

i obserwował niebo. 

Chciał poznać nowe gwiazdy ,  

chociaż nie wiedział dlaczego. 

W czarnym bezkresnym kosmosie 

jego myśl jak sputnik świeci. 

Nie śniło mu się wcale, 

że człowiek tutaj doleci. 

Oglądał złote słońce  

i srebrny księżyc badał. 

Często nocował nad Wisła 

o gwiazdach opowiadał. 

On dowiódł, że nasza Ziemia 

podąża wokół Słońca,  

Chociaż uczeni mężowie  

nie chcieli mu wierzyć do końca. 

Rozsławił Kopernik Polskę  

na całym wspólnym świecie. 

Dlatego wszyscy go znają 

pytajcie, jeśli chcecie 



Temat kompleksowy: Projekt badawczy woda  

Termin realizacji : 22-26.02.21 

Zadania: 

 Ustalimy co wiemy o wodzie 

 Stworzymy listę pytań do projektu , która będzie stanowiła podstawę aktywności badawczej 

dzieci  

 Zaplanujemy działania badawcze 

 

 

„Piosenka o zdrowej wodzie” ( autor nie znany) 

 

Wodę w kranie mamy na zawołanie, 

możesz się napić, moje Ty kochanie. 

Bo zdrowa woda siły, a jakże, Ci doda, 

życie ocali, kiedy słońce pali. 

Zimna woda siły doda, 

jest do picia i do mycia, 

do żeglowania, do pływania, 

podlewania i pluskania. 

Pasta do zębów i mydło to trochę za mało, 

wody potrzeba, by umyć swoje ciało. 

I nic nie urośnie na polach, przecież to wiemy, 

bez wody wszystko to umrze tutaj na Ziemi. 

Zimna woda siły doda, 

jest do picia i do mycia, 

do żeglowania, do pływania, 

podlewania i pluskania. 

Niech reklamują sobie słodkie napoje 

a my mądre dzieci i tak, wiemy swoje. 

Przybyła nareszcie i do nas ta dobra moda, 

najlepsza na świecie do picia jest właśnie woda. 

Zimna woda siły doda, 

jest do picia i do mycia, 

do żeglowania, do pływania, 

podlewania i pluskania. 

 

 

 

 

 



Gry Rodzinne 

„ Kosz z figurami” 

Pomoce: 

 nożyczki 

 papier kolorowy  

 koszyczek 

 talerzyki papierowe  

 klej 

 wycięte figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt , trójkąt. 

Opis zabawy: 

Mama lub tata przygotowuje wycięte z kolorowego papieru figury geometryczne, które wkłada do 

koszyczka oraz talerzyki, na których przykleja po jednej figurze. Rozpoczyna zabawę od recytacji 

wiersza: 

Koszyk pełen figur mam 

Pomieszały mi się tam. 

Bardzo proszę Cię Kochanie 

Ułóż je zgodnie z kształtami. 

Dziecko segreguje figury na talerzyki oznaczone kartonikami z odpowiednim kształtem( trójkąt , 

kwadrat, koło, prostokąt).Przeliczają ich ilość. 

 

                                                          

                                                                Opracowała M. Klata  


