
Tematy kompleksowe realizowane w styczniu w 

grupie VII- MOTYLKI: 

I. Zima i zwierzęta 

II. Muzyka wokół nas 

III. Babcia i dziadek 

IV. Bajki i baśnie 

 

I. Zima i zwierzęta 

02.01.23-05.01.23 

W tym tygodniu dzieci będą: 

- pomagać zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w 

karmnikach, 

- poznawać przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), 

podawać ich ptasie cechy 

-określać rolę różnych zawodów w życiu społecznym, 

- poznawać ludzi różnych ras -  określać, skąd pochodzą, w jakich warunkach 

klimatycznych żyją, 

- poznawać model kuli ziemskiej – globusa, 

- wskazywać kontynenty, oceany, morza, 

- wypowiadać się na temat wysłuchanych utworów literackich, 

- opowiadać historyjki obrazkowe ułożone według kolejności zdarzeń, 

- wyodrębniać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. 

- czytać całościowo wyrazy – nazwy obrazków (lub równoważników zdań), 

- rozpoznawać i nazywać małe i wielkie litery, 

- wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne, 

- budzić zainteresowania podejmowaniem prób pisania, 

- słuchać wiersze, opowiadania, baśnie polskich i zagranicznych autorów, 

- posługiwać się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach 

kardynalnym i porządkowym 

 

Wiersz 

Kto pamięta o zwierzętach?- I. Salach 

 



Leśnik sarnom wyniósł siano 

i sól do solniczki, 

a wiewiórka chowa w dziupli 

swoje smakołyczki. 

Lis futerko kupił nowe, 

wróble zaś zmieniły piórka. 

W sen zapadły jeże, żaby, 

śpi już nawet mała pszczółka. 

Cisza w lesie coraz głębsza, 

pochowały się zwierzęta. 

Co też zimą będą jadły? 

Czy też o nich ktoś pamięta? 

Pan leśniczy dba o sarny 

w swej leśnej zagrodzie. 

My o ptaki dbać musimy, 

lecz w naszym ogrodzie. 

https://gazetagazeta.com/2018/12/zeby-zima-zwierzeta-nie-byly-glodne/ 

 

 

II. Muzyka wokół nas 

10.02-14.02 

W tym tygodniu dzieci,  będą: 

 rozwijały mowę 

 dostrzegały piękno muzyki, 

 rozwijały analizę i syntezę 
słuchową, 

 rozpoznawały i nazywały 
poznane litery,  

 rozwijały umiejętności 
liczenia, 

 zapoznawały się ze 
znakiem odejmowania, 

 utrwalały nazwy 
wybranych 

https://gazetagazeta.com/2018/12/zeby-zima-zwierzeta-nie-byly-glodne/


instrumentów muzycznych, 

 rozwijały sprawność fizyczną, 

 rozwijały umiejętność grania na instrumentach perkusyjnych,  

 rozwijały umiejętność poruszania się w rytm muzyki, 

 rozwijały umiejętności/sprawności manualne,  

 zapoznawały się z akordeonem, 

 rozwijały sprawność manualną, 

 próbowały wyrażać nastrój utworu muzycznego barwną plamą, 

 rozwijały słuch fonematyczny 

 rozwijały aktywność twórczą 
 
Czarodziejski koncert (sł. i muz. Krystyna Gowik). 
I. Instrumenty już czekają, zaraz będą razem grały, 
wyczarują piękne nutki i zabiorą wszystkie smutki. 
Pan dyrygent już gotowy, chce, by wszystkie go słuchały, 
a nastroje są gorące, zaraz będzie piękny koncert. 
Ref.: Patrzą instrumenty na dyrygenta swego, 
bez batuty w jego ręce wszystko będzie do niczego… 
II. Smyczki głaszczą struny skrzypiec, ocierają się jak kotki, 
wiolonczela i altówki dają dźwięk jak lizak słodki. 
Z boku harfa i gitara ze strunami do szarpania. 
Wszyscy chcą tu być najlepsi, wszyscy chcą mieć szóstkę z grania. 
Ref.: Patrzą instrumenty… 
III. Z tyłu siedzą srebrne flety; gdy w nie dmuchać, pięknie grają. 
Za fletami złote trąbki – trąbią, ile siły mają. 
Saksofony i klarnety tak dmuchają, że o rety! 
Razem z nimi buczy tuba – bardzo duża, bardzo gruba. 
Ref.: Patrzą instrumenty… 
IV. A pośrodku wielki, czarny – to fortepian z klawiszami, 
kiedy palce w nie uderzą, płyną dźwięki ponad nami. 
Całkiem z tyłu wielkie bębny dudnią tak, że drży powietrze. 
Jaki wielki, cudny koncert. Grajcie jeszcze, grajcie jeszcze! 
Ref.: Do niczego!!! (okrzyk) 
 
 
 
 
 
 

Słuchanie wiersza Iwony Róży 
Salach Nutki. 

Na pięciolinii siedzą nutki. 
Wysunęły nóżki, pokazały 

butki. 
A te butki czarne, małe, 

do zabawy doskonałe. 
 



http://www.wesolenutki.net/ 
 
 

Skoczyły czarne butki, 
uciekły nocą z piosenki nutki. 
Do – dobrze tańcowało, 
re – w stawie rechotało, 
mi – gawędziło miło, 
fa – fasolę i groch sadziło, 
sol – malowało parasol, 
la – lato pozdrawiało, 
si – po włosku gadało, 
do – wszystko dokładnie powtórzyło 
i na pięciolinię wróciło. 
 

 

 

 

 

III. Babcia i Dziadek 

16.01.23- 20.01.23 

  

W tym tygodniu dzieci będą:  

- określać pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.), 

- dzielić się wiadomościami na temat życia w rodzinie, 

- przedstawić przygotowany program artystyczny dla rodziców lub dziadków z okazji ich 

świąt; wykonywanie upominków; 

wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi, 

- podawać przybliżone daty świąt 

rodziców i świąt dziadków, 

- wyrażać uczucia względem członków 

rodziny (słowami, gestami, 

czynnościami), 

- powtarzać z pamięci wiersze, 

piosenki, https://www.tapeteos.pl/details.php?image_id=546 

- formułować dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach, 

- tworzyć słowa (lub wyszukiwanie obrazów) zawierające daną sylabę na początku, na końcu 

lub w środku, 

- układać rymy do podanych słów, 

- czytać sylaby,  wyrazy (o prostej budowie fonetycznej), 

http://www.wesolenutki.net/


- kojarzyć liczbą wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, 

- uczestniczyć w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 
http://www.domkultury-bolkow.pl/ 

 

 

Piosenka „Kraina babci i dziadka” 

  

Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas. 

Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas. 

Mama w biegu, tata w biegu, spieszą się co dnia. 

Ale za to babcia z dziadkiem niezły maja plan! 

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam! 

  

A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe, karuzela i spacer z 

psem. 

Wszystko wyczarował dziadek z babcią ja to wiem. 

A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki. Potem 

pizza a może dżem. 

Wszystko wyczarował dziadek z babcią ja to wiem. 

  

Mama stara się jak może by być bliżej nas 

Ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas. 

Tata stara się jak może, aby z nami być 

Ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć. 

Babcia z dziadkiem zapraszają by się u nich skryć. 

 

IV. Baśnie, bajki i bajeczki 

23.01.23 – 27.01.23 

 

W tym tygodniu dzieci będą: 

• rozwijały mowę, 

• rozpoznawały bohaterów znanych baśni, 

• rozwijały umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, 

• poznawały małe i wielkie litery 

• rozwijały umiejętności liczenia, 

http://www.domkultury-bolkow.pl/


• utrwalały znajomości poznanych figur geometrycznych, 

https://www.youtube.com/watch?v=eW6VpexhW4Q     

• określały, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru, 

• rozwijały sprawność fizyczną, 

• reagowały na ustalone sygnały, 

• wykonywały układ ruchowy  do piosenki, 

• rozwijały sprawności manualną, 

• rozwijały umiejętności posługiwania się instrukcją,       

• rozwijały aktywność werbalną, 

• przedstawiały słowami uczucia i nastrój, 

• zapoznawały się ze zjawiskiem topnienia, 

• poznawały substancje,  które topnieją, 

• rozwijały myślenie przyczynowo-skutkowe. 

 

Bajkowe marzenia (sł. i muz. Krystyna Gowik). 

I. Są bajki i baśnie, cudowny świat, 

gdzie żyją krasnale i wróżki. 

I czy masz pięć latek, czy dużo lat, 

to lubisz tak śnić do poduszki. 



Tam możesz być, kim tylko chcesz, 

i spełnić swoje marzenia. 

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram, 

powiedzmy swoje marzenia. 

II. Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz, 

to w bajkach jest zawsze pogoda. 

I nawet gdy złego coś dzieje się, 

to zaraz ktoś uśmiech znów doda! 

Bajkowy świat, inny niż nasz, 

wszystko na dobre wciąż zmienia. 

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram, 

powiedzmy swoje życzenia. 

 

 

Wiersz Barbary Szelągowskiej Moje bajki. 

Gdy wieczór nadchodzi, 

z książkami się witam,  

siadam cichutko,  

a mama mi czyta. 

I czyta mi bajki 

http://zambrowiacy.pl/kult/baje-bajki-bajeczki-konkurs-dla-najmlodszych-zapowiedz/ 

o dzielnych rycerzach, 

smokach, czarownicach 

i zaklętych wieżach. 

 

O śpiącej królewnie 

i o rybce złotej, 

http://zambrowiacy.pl/kult/baje-bajki-bajeczki-konkurs-dla-najmlodszych-zapowiedz/


i o tym, jak młynarz 

przyjaźnił się z kotem. 

Choć jestem przy mamie, 

to mi się wydaje, 

że widzę naprawdę 

te postacie z bajek. 

Opracowały: Katarzyna Tołsty i Magdalena Bramorska 


