
 

STYCZEŃ W GRUPIE V „ POZIOMKI” 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

1. Mijają dni, miesiące, lata… 

2. Zima i zwierzęta 

3. Babcia i dziadek 

4. Projekt Bezpieczeństwo  

 

Temat kompleksowy :Mijają dni, miesiące, lata… 

 Zadania: 

 Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim 

 Dostrzeganie upływu czasu  

 Rozwijanie sprawności ruchowej  

 Kształtowanie poczucia rytmu  

 Kontynuowanie rytmów 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej 

 Rozwijanie sprawności ruchowej  

 Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole 

 Poznawanie występujących w przyrodzie następstw ; dni i nocy oraz pór roku  

 Rozwijanie sprawności manualnej   

Piosenka „ Nie jestem już maluchem ( sł. i muz. Krystyna Gowik ) 

I. Wszystkie dzieci szybko rosną-  

trochę zimą, trochę wiosną. 

Butki robią się za ciasne 

i każdy ma już zdanie własne. 

 

Ref.: Każdego dnia troszeczkę rosnę,  

każdego dnia troszeczkę więcej wiem. 

A kiedy mina miesiące i lata,  

to będę duża ( duży ) jak mama i tata. 

 

II. Już kurteczka za malutka, 

czapka jak dla krasnoludka, 

               Gdy wychodzę na spacerek,  

               to już za mały mój rowerek. 

Ref.: Każdego dnia… 



III. Czy wy wiecie , czy nie wiecie, 

ja już duża ( duży) jestem przecież! 

Tyle obok mniejszych dzieci. 

Ach , jak ten czas mi szybko leci! 

Ref.: Każdego dnia… 

 

Temat kompleksowy: Zima i zwierzęta 

Zadania: 

 Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu  

 Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym  

 Utrwalenie muzyki i tekstu nowej piosenki  

 Wykonanie układu ruchowego do piosenki  

 Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej  

 Rozwijanie sprawności rachunkowych  

 Rozwijanie sprawności ruchowej  

  

Piosenka „ Dokarmiajmy ptaki” ( sł. i muz. Jolanta Kucharczyk) 

 

I. Przyszła zima, zasypała śniegiem cały świat, 

Pod kołderką skryła ziarnka i nasionka traw. 

Ref. Hej , wróbelki, sikoreczki, nie bójcie się zimy! 

Dzieci dla was już szykują kawałki słoniny 

I nasionka słonecznika , i okruszki chleba. 

Będzie dla was smakołyków tyle, ile trzeba  

II. Zima w lesie , zimno w parku , straszny śnieg i mróz,  

Ale ptaszki się nie boją, nie są głodne już. 

Ref.: Hej, wróbelki, sikoreczki… 

III. Zima może sypać śniegiem, mroźnym wichrem wiać ,  

Ale ptaszki już spokojnie mogą w gniazdkach spać. 

Ref.: Hej, wróbelki, sikoreczki… 



Sójka Ptak Oddział - Darmowe zdjęcie na 

Pixabay 

 

Temat kompleksowy : Babcia i dziadek  

Zadania: 

 Rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej  

 Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych  

 Opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki  

 Tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów 

 Zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem  

 Rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych  

 Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej  

 

Wiersz „Babcia” B. Szelągowskiej  

Gdyby było mi smutno,  

to mnie rozśmieszałaś. 

A gdy się nudziłem,  

ze mną się bawiłaś. 

Czytałaś mi książkę  

z pięknymi bajkami. 

Przytuliłaś mnie,  

gdy byliśmy sami. 

I wiem o tym , babciu,  

że  ty kochasz mnie 

Że ja kocham Cię. 

 
 

https://pixabay.com/pl/photos/s%c3%b3jka-ptak-oddzia%c5%82-siedzi-548381/
https://pixabay.com/pl/photos/s%c3%b3jka-ptak-oddzia%c5%82-siedzi-548381/


 

 

 

Temat kompleksowy: Projekt Bezpieczeństwo  

Zadania: 

 Wspieranie całościowego rozwoju dziecka 

 Rozwijane umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych  

 Wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo  

 Rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia – swojego i innych  

 Zapoznanie dzieci z zawodem strażaka 

 Kształtowanie właściwych postaw  w sytuacji zagrożenia  

Piosenka „112 Numer alarmowy” 

Utwór: Śpiewające Brzdące 

 

Jedno połączenie 

Czy się domyślicie 

Może uratować 

Komuś cenne życie 

Jeden jeden dwa 

Jeden jeden dwa 

Numer ratunkowy 

Każde dziecko zna 

Jeden jeden dwa 

Jeden jeden dwa 

Numer ratunkowy 

Każde dziecko zna 

Gdy jest niebezpiecznie 

Musisz być gotowy 

I zadzwonić pod ten 

Numer alarmowy 

Jeden jeden dwa 

Jeden jeden dwa 

Numer ratunkowy 

Każde dziecko zna 

Jeden jeden dwa 

Jeden jeden dwa 

Numer ratunkowy 

Każde dziecko                                                                                                 Opracowała M .Klata 

 


