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TEMATY KOMPLEKSOWE: 

 

1. W ŚWIECIE BAŚNI 
 

2. DOKARMIAMY PTAKI 
 

3. MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Temat kompleksowy: 

 
„W ŚWIECIE BAŚNI” 

 

Termin realizacji: 
02 – 05 stycznia 2018r. 

 

ZADANIA: 

- wysłuchamy opowiadania ,,Czarownice i cukierki’’,  

  porozmawiamy na jego temat i pokolorujemy cukierki  

  kredkami ołówkowymi; 

 

- poznamy różne postacie z bajek- między innymi  

  Czerwonego Kapturka- realizacja programu  

  ,,Literka w krainie baśni”; 

 

- wykonamy pracę plastyczną ,,Bajkowe Smoki” 

 

- będziemy przeliczać przedmioty oraz doskonalić    

  umiejętność stosowania liczebników porządkowych  

  w zakresie 3; 

 

- będziemy bawić się przy piosence ,, Tupu, tup po śniegu” 

   tekst: Agnieszka Galica, oraz utrwalać słowa piosenki. 

 



 

 

 

,,Tupu, tup po śniegu”        
https://www.google.pl/search?q=ba%C5%82wanek&hl=pl&rlz=2 

Przyszła zima biała 

Śniegiem posypała 

Zamroziła wodę 

Staw przykryła lodem 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

 

Kraczą głośno wrony kra, kra 

Marzną nam ogony kra, kra 

Mamy pusto w brzuszku 

Dajcie nam okruszków! 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

 

Ciepłe rękawiczki 

I wełniany szalik 

Białej, mroźnej zimy 

Nie boję się wcale 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

      A. Galica 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      Temat kompleksowy: 

 
„DOKARMIAMY PTAKI” 

 
Termin realizacji: 

08 – 12 stycznia 2018r. 

 

ZADANIA: 

- poznamy ptaki żyjące w Polsce; 

- dowiemy się jakie ptaki zostają w Polsce zimą i jak możemy        

  im  pomóc w przetrwaniu zimy; 

 

- wykonamy pracę plastyczną ,,Karmnik dla ptaków”; 

 

- przygotujemy pokarm dla ptaków i podczas spaceru,     

  pozostawimy w wyznaczonym miejscu; 

 

- wysłuchamy opowiadania B. Formy ,, Maciuś i ptaki” i  

  będziemy wypowiadać się na jego temat; 

 

- będziemy rozwijać zdolności matematyczne z 

wykorzystaniem ,,Matematycznych ogrodów Willego”; 

 

- będziemy aktywnie  słuchać muzyki. 



    

 

WIERSZ O PTAKACH 

 

"Ptaszki" 
Zima długa i surowa, 
naszym ptaszkom ziarno chowa. 
 
Ptaszki głodne przyfruwają, 
i w okienko zaglądają. 
 
Nakarm ptaszki mój kolego, 
a tym sprawisz coś dobrego. 
 
Pełny brzuszek to uczyni, 
że się ptak nie boi zimy. 

 
Julia Zasuwik 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Temat kompleksowy: 
 
 

„MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK” 
 

Termin realizacji: 
15 – 31 stycznia 2018r. 

 
 

 
 

 

 
https://www.google.pl/search?q=babcia+i+dziadek&hl=pl&rlz=1T4SMSN_plPL401PL401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=0ahUKEwiN1dP45tDYAhUED5oKHYFCDFQQ_AUICigB&biw=1093&bih=494#imgrc=0_NMP4S80W_LHM:&spf=15157051

76146 
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 ZADANIA: 

 

- wysłuchamy wiersza B. Szelągowskiej,, Dziadkowie”,  

  którego następnie będziemy się uczyć; 

 

- będziemy dowolnie tańczyć przy piosence ,,Walczyk dla    

  Babci i  dziadka” – sł. B. Szelągowska, muz. J. Pietrzak  

  (w rytmie walca); 

 

- będziemy realizować program ,,Literka w krainie baśni”; 

 

- w ,,Matematycznych ogrodach Willego” będziemy  

  doskonalić przeliczanie do trzech; 

 

- wykonamy pracę plastyczną dla babci i dziadka; 

 

- będziemy przygotowywać się do uroczystości  

  Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA; 

 

- zaprosimy nasze babcie oraz naszych dziadków na   

  uroczyste spotkanie w naszym przedszkolu i będziemy  

  wspólnie się bawić z okazji ICH święta. 
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https://www.google.pl/search?q=babcia+i+dziadek&hl=pl&tbm=isch&tbs=rimg:CT3WhceMPIMvIjjcDTP1iRyE9

MSOpA0xW1aCGjPzfmlIUHyMpYhRN0bWTZ_1MzzcFTiWtEBV2dBzsqXhKw7LAhHfGDioSCdwNM_1WJHIT0Eb9R

SnGNrhZ_1KhIJxI6kDTFbVoIRmSvLl1ci5dUqEgkaM_1N- 

 
https://www.google.pl/search?q=babcia+i+dziadek&hl=pl&tbm=isch&tbs=rimg:CT3WhceMPIMvIjjcDTP1iRyE9MSOpA0xW1aCGjPzfmlIUHyMpYhRN0bWTZ_1M

zzcFTiWtEBV2dBzsqXhKw7LAhHfGDioSCdwNM_1WJHIT0Eb9RSnGNrhZ_1KhIJxI6kDTFbVoIRmSvLl1ci5dUqEgkaM_1N-

aUhQfBH4QaNt42JcsCoSCYyliFE3RtZNETw2JIPhgEKiKhIJn8zPNwVOJa0R-BqSsdYXm1cqEgkQFXZ0HOypeBGSAA-

ZrR0_1iCoSCUrDssCEd8YOERNjjzWIbJ6Q&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwi897fq69DYAhWhO5oKHdpyBSYQ9C8IHA&biw=1093&bih=494&dpr=1.25#imgrc=Y6HYK

Uri7P0clM:&spf=1515706489156 

PIOSENKA DLA BABCI  I  DZIADKA 

Kiedy babcia była mała to sukienkę i fartuszek krótki miała. 
Małe nóżki chude rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki. 

Refren 
I co , i co , że babcia nam urosła , 
że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra. 
I co , i co , to ważne że mam babcię , 
że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią. 

A gdy dziadek był malutki , to nie nosił adidasów tylko butki. 
Nie miał wąsów ani brody , no i nie chciał jeść marchewki tylko lody! 

Refren 
I co , i co , że dziadek urósł trochę , 
że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem. 
I co , i co , to ważne że mam dziadka , 
że bardzo kocham go i lat mu życzę sto! 

Dawno temu babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę. 
Dziś na spacer idą sobie , a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię. 

Refren 
I co , i co , że trochę nam urośli , 
że nie są dzieciakami , że ważni z nich dorośli. 
I co , i co , to ważne że są z nami , 
niech żyją długi czas i zawsze lubią nas.                                               sł. i muz. K. Bożek- Gowik 
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