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Zadania realizowane w miesiącu LUTYM 

Tematy kompleksowe: 

 "Baśnie, bajki, bajeczki " 

 " Muzyka wokół nas” 

 "Nie jesteśmy sami w kosmosie” 

 " Nasi domowi ulubieńcy” 

                                         

 

http:/.depositphotos.com/ 



Temat kompleksowy: "Baśnie, bajki 

bajeczki” 

Termin realizacji (04.02.-08.02.2019r.) 

 

Cele: 

 Poznanie baśni, rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 

dany temat 

 Rozwijanie słuchu muzycznego. 

 

 

 

 

 

 



WIERSZ 

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,  

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


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. 

       

 

 

                                                      https://www.bibliotekawszkole.pl 
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Temat kompleksowy: "Muzyka wokół 

nas" 
Termin realizacji (11.02.-15.02.2019r.) 

 

Cele: 

 Inicjowanie działalności zabawowej według 

własnych pomysłów i na miarę własnych 

możliwości. 

 

 Rozwiązywanie w charakterystyczny dla 

siebie sposób problemów pojawiających się 

podczas.zabawy. 

 

 Rozwijanie talentów artystycznych 

 

 

 

 



PIOSENKA „Świat muzyką 

malowany”: 

Autor: J. Koczanowska  

Muzyką można, jak pędzla muśnięciem, 

tworzyć portrety, malować pejzaże: 

pogodne niebo i chmury deszczowe, 

zielone lasy i złociste plaże. 

Muzyką można malować marzenia 

i świat zwyczajny, co czeka za drzwiami, 

muzyką można powiedzieć tak wiele 

o innych ludziach i o sobie samym. 

Świat muzyką malowany, 

melodyjna barw paleta, 

świat melodią opisany 

to nasz tęczowa planeta. 
 

 

 

 



Temat kompleksowy " Nie jesteśmy sami w 

kosmosie" 

Termin realizacji (18.02-22.02.2019r.) 

 

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 

 

 

 

 



 

PIOSENKA „Misja w kosmosie” 

muzyka: Darius Gall; słowa: Daria Druzgała 

Misja wśród gwiazd, 

kosmos woła już nas. 

Czas ruszyć na ratunek. 

Przygód to czas. 

W tej rakiecie pędźmy pośród gwiazd! 

Kosmos woła nas. 

Gwiezdna mapa nam dziś 

wskazuje już kierunek. 

Lećmy więc tam. 

Ta planeta potrzebuje nas! 

 

Obrany już kurs i każdy z nas 

kosmiczne tu zadanie ma. 

Co czeka tam wśród tylu gwiazd 

wszechświat woła nas! 

Planety tej magiczny blask 



widzimy więc lądować czas. 

Poznajmy ją, odkryjmy dziś 

- tajemnic wiele ma! 

 

 

 

https://www.polskieradio.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: 

             "Nasi domowi ulubieńcy" 

Termin realizacji (26.02.-01.03.2019r.) 

 

Cele: 

 

 Uczestniczenie w sytuacjach 

stwarzających możliwość wyboru, 

przewidywanie skutków zachowań,  

 Dążenie do zrozumienia i przeżywania 

wartości moralnych, takich jak: dobro, 

szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, 

odwaga, sprawiedliwość, szczęście, 

piękno. 

 Poznanie sposobów opieki nad domowymi 

zwierzętami oraz składników 

potrzebnych zwierzętom do przeżycia. 



 

Wiersz „Przyjaciele” 

                Autor: R. Ragan 

          

             Przyjaciele pies i kot 

Chętni są do wielu psot: 

Papcie znikły, szalik też, 

Przepadł gdzieś pluszowy jeż... 

Poszarpany nowy koc... 

Rozrabiają dzień i noc! 

 

Jednak bez nich pusto tak... 

I zabawa traci smak... 

Psoty te wybaczmy im, 

Tyle śmiechu dzięki nim! 

Przytul kotka, pogłaszcz psa, 



Niech na zawsze przyjaźń trwa! 

 

https://www.istockphoto.com/pl 


