
 GRUPA VIII 

 „Jagódki” 
Styczeń 

 

Tematy kompleksowe: 
 

 
02-05.01.2018r. 

 

 
08-12.01.2018r. 

 

15-19.01.2018r. 

 

22-26.01.2018r. 
 

  

http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8 

 

 

http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8


1. 

Termin realizacji: 02-05.01.2018r. 
 

 Nasz tydzień rozpoczniemy od zwiedzania budynku przedszkola 

w stylu baśniowej podróży oraz omówienia zasad korzystania 

z poszczególnych pomieszczeń i zasad bezpieczeństwa 

 Będziemy ćwiczyć ustawianie się w pociąg i w pary 

 Razem ze Złotowłosą i trzema niedźwiadkami 

będziemy rozwijać umiejętności klasyfikowania 

i analizy porównawczej, rozróżniając pojęcia 

duży, średni, mały i porównując wielkości 

 Udoskonalimy połączenia między słuchowym a 

ruchowym ośrodkiem mowy śpiewając z 

pokazywaniem piosenkę pt. „My jesteśmy 

krasnoludki” 

 Wspólnie zastanowimy się czy istnieją krasnoludki, po 

zgadujemy zagadki i porozmawiamy o postaciach baśniowych 

 Posłuchamy bajki o „Kopciuszku” (na podstawie baśni Braci 

Grimm) 

 Zatańczymy razem Taniec Kopciuszka – 

zabawa z apaszkami do muzyki P. 

Czajkowskiego Taniec Cukrowej Wróżki 

 Ozdobimy suknię balową Kopciuszka 

rozwijając umiejętności manualne i 

zainteresowania plastyczne 

 Będziemy spacerować, poznając okolice 

naszego przedszkola  
http://pl.disneyprincess.wikia.com/wiki/Plik:CinderellaRedesign.png 

http://www.chichotkowo.pl/user_files/products/original/i-djeco-w-pudelku-zlotowlosa-i-3-misie-dj07211.jpg 

http://pl.disneyprincess.wikia.com/wiki/Plik:CinderellaRedesign.png
http://www.chichotkowo.pl/user_files/products/original/i-djeco-w-pudelku-zlotowlosa-i-3-misie-dj07211.jpg


„My jesteśmy krasnoludki” 

(sł. autor nieznany, 

muz. tradycyjna) 

My jesteśmy krasnoludki 

hopsasa, hopsasa!  

Pod grzybkami mamy budki, 

hopsasa, hopsasa! 

 

Jemy mrówki, żabie 

łapki, 

oj tak tak, oj tak tak! 

A na głowach krasne 

(mamy) czapki 

to nasz znak, to nasz 

znak! 

 

Gdy kto zbłądzi, to 

trąbimy: 

tru ru ru, tru ru ru! 

Gdy kto senny, to 

uśpimy: 

lu lu, lu lu lu. lu 

 

Gdy kto skrzywdzi 

krasnoludka: 

oj joj joj, oj joj joj! 

To zapłacze 

niezabudka: 

oj joj joj, oj joj joj! 

  

http://www.polskailustracjadladzieci.pl/2017/01/nowosc-my-jestesmy-krasnoludki.html 

http://www.polskailustracjadladzieci.pl/2017/01/nowosc-my-jestesmy-krasnoludki.html 

http://www.polskailustracjadladzieci.pl/2017/01/nowosc-my-jestesmy-krasnoludki.html 

http://ryms.pl/ksiazka_szczegoly/3083/my-jestesmy-krasnoludki.html 

 

http://www.polskailustracjadladzieci.pl/2017/01/nowosc-my-jestesmy-krasnoludki.html
http://www.polskailustracjadladzieci.pl/2017/01/nowosc-my-jestesmy-krasnoludki.html
http://www.polskailustracjadladzieci.pl/2017/01/nowosc-my-jestesmy-krasnoludki.html
http://ryms.pl/ksiazka_szczegoly/3083/my-jestesmy-krasnoludki.html


2.  

Termin realizacji: 08-12.01.2018r. 

 W tym tygodniu realizować będziemy przedszkolny program 

„Literka w krainie baśni” 

 Obejrzymy razem ilustracje z baśni i poukładamy obrazki z 

naszymi ulubionymi postaciami z bajek rozwijając 

spostrzegawczość oraz pamięć i syntezę wzrokową 

 Wysłuchamy wspólnie bajki muzycznej pt. 

„Czerwony Kapturek” - sł. Jan Brzechwa, 

muz. M. Janicz, narr. Irena Kwiatkowska 

 Na podstawie bajki o Czerwonym Kapturku 

zastanowimy się czy dzieci powinny same 

rozmawiać z nieznajomymi i zwrócimy uwagę na zasady 

bezpieczeństwa 

 Będziemy aktywnie uczestniczyć w zabawach i grach 

ruchowych jak np. Wędrówka przez las – ilustrowanie ruchem 

kolejnych etapów wędrówki Czerwonego Kapturka lub Na 

lodowisku – naśladowanie jazdy figurowej na lodzie 

 Przy pomocy bajki o „Trzech świnkach” będziemy doskonalili 

wyobraźnię matematyczną oraz umiejętności przeliczania do 3 

(W Matematycznych Ogrodach Willego);  

 Będziemy rozwijać naszą inwencję twórczą i umiejętności 

plastyczne przygotowując razem sylwety trzech świnek, wilka 

oraz dekoracje i bawiąc się wspólnie w teatrzyk oraz śpiewając 

piosenkę do bajki 

 Będziemy spacerować, przyglądając się zmianom zachodzącym 

w przyrodzie 

 Będziemy wyrabiać nawyk odkładania zabawek na swoje 

miejsce   

httpgarazilustracji.blogspot.c

om201103ilustracje-danuta-

imielska-gebethner.html 



Piosenka z bajki „Trzy 

świnki” 
autor: M. Konczewska na 

podstawie baśni angielskiej 
 

Były sobie świnki trzy 
I był wilk okropnie zły 
 

Były sobie świnki trzy 
Zginął wilk okropnie zły 

 

„Czerwony Kapturek” 
sł. Jan Brzechwa, muz. Mieczysław Janicz 

 

"Nie Mruczek, nie Burek, nie jeż, nie ptak – 

Czerwony Kapturek to ja zwę się tak. 

 

Mam warkoczyk, modre oczy, 

Buzię mam jak mak. 

 

Nie Mruczek, nie Burek, nie jeż, nie ptak - 

Czerwony Kapturek to ja zwę się tak. 

 

W tej chatce, przy mamie mój cały świat, 

Nie psocę, nie kłamię, 

a mam siedem lat. 

 

Nie znam troski, Śpiewam piosnki, 

Kocham każdy kwiat. 

Pobiegnę na wzgórek, a las mi gra, 

Czerwony Kapturek 

To ja, właśnie ja!"  

httpswww.smarkacz.plPuzzle-w-pudelku-Czerwony-
Kapturek,product271595.htmlcdn=1 

http://ryms.pl/ksiazka_szczegoly/770/trzy-swinki.html 

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-set-characters-little-red-riding-hood-fairy-tale-vector-illustration-image66933729 

http://ryms.pl/ksiazka_szczegoly/770/trzy-swinki.html
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-set-characters-little-red-riding-hood-fairy-tale-vector-illustration-image66933729


 

3.  

 

Termin realizacji: 15-19.01.2018r. 
 

Zadania: 

 wzmacnianie więzi rodzinnych 

 rozszerzenie informacji o swojej rodzinie 

 uczestniczenie w zabawach rytmicznych 

 odtwarzanie z pamięci treści wierszy i 

piosenek 

 doskonalenie umiejętności przeliczania w 

zakresie 3 

 rozwijanie umiejętności szeregowania i 

klasyfikowania 

 klasyfikowanie przedmiotów pod 

względem jednej cechy 

lub kilku cech 

wspólnych 

 przestrzeganie 

zasad regulujących 

zachowania podczas 

wspólnych zabaw 

 wspólne spacerowanie w okolicy 

przedszkola  

httpspl.pinterest.compin51397337620938691

9 

http://najlepszegify.blox.pl/resource/7_20170703003634.jpeg 

https://pl.pinterest.com/pin/615796949018920163/ 

 

http://najlepszegify.blox.pl/resource/7_20170703003634.jpeg
https://pl.pinterest.com/pin/615796949018920163/


 
Wiersz „Mój dziadek”  

B. Szelągowska 
 

Nigdy się nie nudzę, nawet, 
kiedy leje, 
gdy Ty ze mną dziadku, 
bawisz się i śmiejesz! 
 
Pomogłeś mi dziadku, ulepić 
bałwana. 
I mnie przytuliłeś, gdy 
stłukłem kolana. 
 
I znowu to Ci powiem, choć 
wiesz to przecież, 
że kocham Cię dziadku, 
najbardziej na świecie. 

Wiersz „Moja babcia” 
B. Szelągowska 

 
Czy zimno za oknem, 
czy deszcz z nieba pada. 
Prześliczne mi bajki, babciu 
opowiadasz. 
 
Dzięki Tobie umiem rysować 
kaczuszki. 
Wiem też, jak mam wkładać 
buciki na nóżki. 
 
Za wszystko to, babciu Tobie 
dziś dziękuję. 
Życzę dużo zdrowia i mocno 
całuję. 

  

httparlik.plprzedszkoledzien-babci-i-dziadka 

https://www.flickr.com/photos/anianiani/4518342441 https://laurki.envelo.pl/ 

 

https://www.flickr.com/photos/anianiani/4518342441
https://laurki.envelo.pl/


4. 
 

Termin realizacji: 22-26.01.2018r. 
 
Zadania: 

 rozwijanie ekspresji 

ruchowej i muzycznej 

 rozpoznawanie i nazywanie 

ptaków 

 uwrażliwienie dzieci na los ptaków zimujących w 

Polsce 

 uświadomienie dzieciom konieczności systematycznego 

dokarmiania ptaków 

 zachęcanie do wspólnej zabawy z koleżankami i kolegami z 

przedszkola oraz do dzielenia się zabawkami 

 obserwacje ptaków podczas wspólnych spacerów 

 

  

httpsweheartit.comentry9267230 

httpszszywka.plpwrobelek-4367269.html 

https://pl.depositphotos.com/133485118/stock-illustration-watercolor-bullfinch-on-white-drawing.html 

 

https://pl.depositphotos.com/133485118/stock-illustration-watercolor-bullfinch-on-white-drawing.html


"Ptaki i dzieci" 

Włodzimierz Domeradzki 

 

Śnieg zasypał pola, lasy. 

Dokąd lecą głodne ptaki? 

Kto je karmi po zamieci? 

Kto? 

Wiadomo, małe dzieci. 

O już biegną dwie dziewczynki. 

Rozsypały okruszynki. 

Zjadły ptaszki chlebek biały. 

Ćwir, ćwir - pięknie dziękowały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Głodny wróbelek” 

Autor: Bożena Forma 

 

1. Przekrzywia główkę, 

wesoło ćwierka 

czy macie może 

coś dla wróbelka? 

 

Ref: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

la la la la. 

Kto dla wróbelka 

ziarenka ma. 

2. Wołają dzieci: 

pewnie, że mamy! 

Przez całą zimę 

o ptaki dbamy! 

 

Ref: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

la la la la. 

Kto dla wróbelka 

ziarenka ma. 

Opracowały: I. Świder i M. Lubaczewska 

httpwww.fotokozia.plzdjeciawrobelek,29143.html 

 

http://www.canon-board.info/przyroda-makro-47/tgrzyska-

wrobelek-elemelek-sigma-70-300-a-33064/ 

 

https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-

child-feeds-birds-little-boy-girl-feeding-small-flock-

sparrows-titmice-image35856886 

http://www.canon-board.info/przyroda-makro-47/tgrzyska-wrobelek-elemelek-sigma-70-300-a-33064/
http://www.canon-board.info/przyroda-makro-47/tgrzyska-wrobelek-elemelek-sigma-70-300-a-33064/
https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-child-feeds-birds-little-boy-girl-feeding-small-flock-sparrows-titmice-image35856886
https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-child-feeds-birds-little-boy-girl-feeding-small-flock-sparrows-titmice-image35856886
https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-child-feeds-birds-little-boy-girl-feeding-small-flock-sparrows-titmice-image35856886

