
ZADANIA NA LUTY 

 GRUPA VII POZIOMKI 

 
BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI 

 

Termin realizacji: 04 II - 08 II 2019 r.  

 

https://www.bajkowyzakatek.eu/2011/01/polskie-legendy-o-wandzie-co-niemca-nie.html 

 

Cele wychowania przedszkolnego: 

- dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich 

- aktywizowanie umysłu i emocji w toku odgrywania scenek 

dramowych 

- rozwijanie sprawności manualnej 

- wzbogacenie wiedzy na temat teatru 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZy_6oyqDgAhVNs4sKHXm0CbMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bajkowyzakatek.eu/2011/01/polskie-legendy-o-wandzie-co-niemca-nie.html&psig=AOvVaw1X13DCjTicBhjjtBCYMR_Z&ust=1549318211803586


- utrwalenie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w 

teatrze 

- odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni 

- rozwijanie sprawności ruchowej 

- wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i 

zabawach ruchowych 

- posługiwanie się umownymi znakami - przygotowanie do 

programowania 

- rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone 

sygnały 

- rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą 

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

- nabywanie odwagi w wypowiadaniu sie na forum grupy 

- rozwijanie sprawności fizycznej  

- rozwijanie logicznego myślenia 

 

 
https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/legendy-polskie-o-smoku-wawelskim.html 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidyKuAy6DgAhVJtIsKHbODAS4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/legendy-polskie-o-smoku-wawelskim.html&psig=AOvVaw1X13DCjTicBhjjtBCYMR_Z&ust=1549318211803586


 

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, 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. 

 

3. Lubię czytać książki z mamą i z tatą, 

piękne wiersze, opowiadania, 

z nich się uczę, historię poznaję, 

więc zachęcam was też do czytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE 
 

Termin realizacji: 11 II -15 II 2019 r.  

https://opencaching.pl/images/uploads/A6581621-A81E-2852-FE83-CDE46BF325AA.jpg 
 

Poznamy obiekty i zjawiska występujące w kosmosie, a 

także wygląd i nazwy planet Układu Słonecznego. 

Poszerzymy wiedzę na temat Słońca i Księżyca oraz 

przyrządów służących do obserwowania kosmosu 

Przybliżymy sylwetkę wielkiego polskiego astronoma – 

Mikołaja Kopernika. Podczas wykonywania 

eksperymentów poznamy właściwości fizyczne niektórych 

substancji, a także powiążemy przyczynę ze skutkiem. 

Zastanowimy się czy jesteśmy sami w kosmosie, 

rozwiniemy wyobraźnię i inwencję twórczą poprzez 

wymyślanie sposobów podróżowania po kosmosie, a także 

nazw dla mieszkańców planet.  

W ramach Ogrodów liczbowych poznamy liczbę 7, 

będziemy dodawać i odejmować w tym zakresie, 

utrwalimy kierunki prawo, lewo. 

https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=10471
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://opencaching.pl/images/uploads/A6581621-A81E-2852-FE83-CDE46BF325AA.jpg


W trakcie zabaw i zajęć ruchowych rozwiniemy ogólną 

sprawność ruchową, a także wprowadzimy 

współzawodnictwo sportowe. 

Upieczemy kosmiczne ciasteczka. Poprzez wałkowanie i 

wycinanie będziemy doskonalić umiejętności manualne. 

Wspólna praca i degustacja pozwolą nam odczuwać 

radość ze współdziałania. 

 

Każdy chciałby być odkrywcą (sł. i muz. J. 

Kucharczyk) 
 

1. Znam już dobrze kraj nasz, Polskę,  

miasta, góry, morze.  

Byłem także w innych krajach –  

zwiedziłem Europę.  

Ref.: Chcę poznać cały świat:  

kontynenty, morza, oceany.  

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,  

rakietą w kosmos polecę. 

2. Znam też inne kontynenty: 

Azję i Afrykę, 

a niedługo także zwiedzę  

ogromną Amerykę. 

Ref.: Chcę poznać cały świat… 

3. Będę pływał wielkim statkiem, 

latał samolotem, 

podróżował autokarem 

i jeździł autostopem. 

Ref.: Chcę poznać cały świat… 
 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/31/23/28/alphabet-word-images-1297651_640.png 
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PROJEKT KSIĄŻKA 
 

Termin realizacji: 18 II - 22 II 2019 r. 

 

 
http://przedszkole3kobylka.pl/kwiecien-miesiacem-ksiazki-4/ 

 

Cele wychowania przedszkolnego: 

- Budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy: słowne, 

literackie, teatralne, muzyczne, plastyczne i techniczne; 

- wzbogacenie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką; 

- wdrożenie do poszanowania książek 

- rozwijanie umiejętności formułowania pytań; 

- poznawanie utworów literatury dziecięcej; 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje 

możliwości; 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiml_XMzqDgAhXlw4sKHaMDB0YQjRx6BAgBEAU&url=http://przedszkole3kobylka.pl/kwiecien-miesiacem-ksiazki-4/&psig=AOvVaw3Ri7rBMhB79bWNJt8e5BWb&ust=1549319356626642


- prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z 

realizacją projektu; 

- integrowanie grupy poprzez zabawy i działania podczas pracy nad 

wspólną książką; 

- rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności; 

- usprawnianie motoryki dużej i małej. 

http://spsierzchowy.szkolnastrona.pl/art,150,ksiazka-ksiazki-o-ksiazkach 

 

Gra wyobraźni (I. Fabiszewska) 

Gdy zamknę oczy, 

mogę świat zaczarować. 

Mogę w swoich marzeniach 

po świecie wędrować. 

Gdy zamknę oczy, 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaucGB0aDgAhWKo4sKHZifCXcQjRx6BAgBEAU&url=http://spsierzchowy.szkolnastrona.pl/art,150,ksiazka-ksiazki-o-ksiazkach&psig=AOvVaw3Ri7rBMhB79bWNJt8e5BWb&ust=1549319356626642


mogę moc tajemną 

sprawić, by to, co lubię, 

zawsze było ze mną. 

Gra wyobraźni -  

czary, magia i cuda. 

Wymyślić ładną bajkę 

każdemu się uda. 

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/dzieci-z-ksi%C4%85%C5%BCek-t%C5%82a_979868.htm 
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WSZYSTKO MOŻE BYĆ MUZYKĄ 
 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/19/20/44/treble-clef-

1841082_960_720.png 

 

Termin realizacji: 25 II -01 III 2019 r. 

 

Będziemy nazywać i rozróżniać wybrane 

instrumenty muzyczne. Poznamy pojęcia: 

pięciolinia, klucz wiolinowy, dźwięk, muzyka, 

orkiestra, dyrygent, batuta. Zapoznamy się z 

gammą i położeniem nut na pięciolinii, 

będziemy odczytywać informacje przekazane w formie 

uproszczonych rysunków. 

Stworzymy orkiestrę, bedziemy muzykować na 

wybranych instrumentach perkusyjnych, rozwiniemy 

poczucie rytmu i inwencję twórczą. 

Wzbogacimy wiadomości na temat wielkiego polskiego 

kompozytora Fryderyka Chopina; ze skupieniem 

wysłuchamy jego utworu muzycznego, a następnie 

przeżycia wyrazimy poprzez aktywność ruchową, a także 

malując farbami przy użyciu różnych narzędzi. 

Poznamy charakterystyczne miejsca i symbole Krakowa, 

posłuchamy melodii hejnału z Wieży Mariackiej; 

W ramach rozwijania kompetencji matematycznych 

utrwalimy zapis graficzny liczb 1-7, będziemy odróżniać 

liczenie błędne od poprawnego. Ustalimy w jakiej 

kolejności i co trzeba zrobić, aby osiągnąć wytyczony cel.  

Będziemy rozwijać ogólną sprawność ruchową, 

doskonalić umiejętność chwytu i rzutu. 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/19/20/44/treble-clef-1841082_960_720.png
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/19/20/44/treble-clef-1841082_960_720.png


To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Hejnalista_krakowski.jpg/220px-

Hejnalista_krakowski.jpg 

 

 

Mały muzyczny świat (sł. i muz. K. Gowik) 
 

Niech nikt uszu nie zatyka, nie zatyka, 

bo to moja jest muzyka, jest muzyka. 

To muzyka z serca grana, taka pięknie roześmiana! 

Ref.: Już bębenek gra: daba dam, dam, dam. 

Marakasy robią miły szum, szum, szum. 

Trójkąt dzyń, dzyń, dzyń, nutki dzwoni mi, 

a talerze brzęczą bardzo głośno: bum, bum, bum. 

Mamo, tato, oto dla was jest muzyka. 

To muzyka moich małych sześciu lat. 

Chociaż głośna, niech nikt uszu nie zatyka, 

bo gram o najlepszych chwilach, które tworzą mój mały 

świat. 

2. Niech nikt oczu nie zamyka, nie zamyka, 

bo to moja jest muzyka, jest muzyka. 

Raz wesoła, raz smutnawa, 

raz skacząca, a raz łzawa. 

Ref.: Mamo, tato… 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hejna%C5%82_Mariacki
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

Przedszkolna orkiestra A. Frączek 
 

By zagrać z prawdziwą orkiestrą, 

nie trzeba być żadnym maestro, 

wystarczy fantazji ćwierć deka. 

Słuchacze już biegną z daleka. 

Bo Antek w parapet uderza 

i rocka grać na nim zamierza, 

Jaś stuka zawzięcie w żeberka, 

aż grzejnik wywija oberka. 

Staś biurko przerobił na bęben 

i bębni weń, nucąc kolędę, 

a Krzysiek na nerwach gra tryle. 

Przedszkolna orkiestra. 

I tyle. 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opracowanie: Beata Chudzik, Dorota 

Jabłońska 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Percussioni.png 
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