
LUTY 2019 r.   GRUPA VIII 

TYDZIEŃ 1 (04-08.02.2019r.): Baśnie, bajki, bajeczki. 

1. Smok Cmok 

2. Baśnie 

3. Jaś i Małgosia 

4. Czerwony Kapturek 

5. Nasze ulubione bajki 

Cele: 

 Rozwijanie koncentracji uwagi 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 Rozwijanie sprawności manualnej 

 Rozwijanie słuchu muzycznego 

 Określanie charakteru muzyki 

 Rozwijanie motoryki małej 

 Kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach 

 Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowanie rytmów 

 Poznawanie literatury dziecięcej 

 Wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci 

 Rozwijanie myślenia 

Piosenki i wiersze 

Różne minki (Agnieszka Kornacka, Rymowana gimnastyka dla smyka) 

 

Nosy pokazujemy, usta pokazujemy.  

Pokazujemy łokcie i swych rąk paznokcie. 

 W ręce sobie klaszczemy, a nogami tupiemy i skaczemy: hopsasa! 

 W głos śpiewając: tralala. 

Cieszymy się: ha! ha!  

A boimy się: aaa! I dziwimy się: oo? oo? 

 Idziemy na paluszkach, kołyszemy maluszka  

i nucimy jemu tak: luli, li, laj, aaa. 

 



 
Źródło: puzzlefactory.pl 

 

Lustra (Agnieszka Kornacka, Rymowana gimnastyka dla smyka) 

 

Dobieramy się parami, witamy się oklaskami. 

 Pocieramy się noskami i stykamy się łokciami.  

Chwytamy ręce kolegi, trenujemy razem biegi. 

 A teraz wszyscy kucamy i swoje ręce puszczamy. 

A na podłodze parami stopami się spotykamy i za ręce się chwytamy.  

Delikatnie się bujamy. 

Teraz wstajemy parami, jesteśmy swymi lustrami, 

 jeden z nas ruch pokazuje, a drugi go naśladuje. 

 

 
 

Źródło: ciuciubabka.net 
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Baśnie (sł. i muz. B. Forma) 

 

1. Baśni słuchają dzieci 

i dorośli też lubią baśnie. 

Każdy chętnie posłucha 

pięknej baśni, zanim zaśnie. 

2. W baśniach mieszkają wróżki, 

dobre elfy i czarodzieje, 

w baśniach z pomocą przyjdą 

zawsze wierni przyjaciele. 

3. Baśnie to tajemnica, 

w baśniach różne cuda i dziwy, 

w baśniach świat całkiem inny, 

nie do końca jest prawdziwy 

 

 
Źródło: czytam.pl 
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Bajka iskierki (sł. J. Porazińska, mel. W. Lutosławski) 

 

Z popielnika na Wojtusia 

 iskiereczka mruga: 

 – Chodź, opowiem ci bajeczkę, 

 bajka będzie długa. 

Była sobie Baba-Jaga, 

 miała chatkę z masła, 

 a w tej chatce same dziwy!... 

 Psst! Iskierka zgasła. (…) 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kaYmcFuau50 

 

 

Wiersz M. Konopnickiej Krasnoludki są na świecie 

 

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 kominkiem czy pod progiem 

 – Wszędzie ich napotkać można:  

Czasem który za kucharkę  

Poobraca pieczeń z rożna…  

Czasem w stajni z bicza trzaśnie,  

Koniom spląta długie grzywy,  

Czasem dzieciom prawi baśnie…  

Istne cuda! Istne dziwy!  

Zresztą myślcie jako chcecie,  

https://www.youtube.com/watch?v=kaYmcFuau50


Czy kto chwali, czy kto gani,  

Krasnoludki są na świecie!  

Spytajcie się tylko niani. 

 

Źródło: stara.centrumbajki.pl 
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TYDZIEŃ 2 (11-15.02.2019r.): Muzyka wokół nas 

1. Koncert 

2. Bębenek 

3. Wszystko jest muzyką. 

4. Trąbka 

5. Rozmowa o muzyce 

Cele: 

 Rozwijanie koncentracji uwagi 

 Rozwijanie mowy 

 Rozwijanie wyobraźni muzycznej 

 Kształtowanie umiejętności wykonania własnego instrumentu i grania na nim 

 Wyrabianie świadomości muzycznej 

 Rozpoznawanie odgłosów natury i naśladowanie 

 Uwrażliwianie na dźwięki dochodzące z otoczenia 

 Rozwijanie sprawności ruchowej 

 Rozwijanie poczucia rytmu 

 

Piosenki i wiersze 

Wiersz B. Szelągowskiej Dzwonek i dzwon 

 

Dzwoni dzwonek: dzyń, dzyń, dzyń!  

Płyń, muzyko, płyń, płyń, płyń! 

 I choć to jest dzwonek mały,  

dźwięk wydaje doskonały.  

Ktoś na wieży bije w dzwon: 

 bim-bam-bom, bim-bam-bom. 

 Chociaż go nie widać wcale,  

za to słychać doskonale! 

 Grają dzwonki w jeden ton:  

dzyń, dzyń, dzyń!  

Bim-bam-bom!  

I ten mały, i ten duży,  

oba lubią ludziom służyć! 

 

 



 
Źródło: nauticdecor.pl 

 

Na bębenku (sł. i muz. B. Forma) 

 

Mam bębenek, ram-tam-tam,  

przez dzień cały na nim gram: 

 bum, bum, bum, bum,  

raz, dwa, trzy, teraz ze mną zagraj ty.  

 Mam bębenek, ram-tam-tam,  

i z kolegą na nim gram:  

bum, bum, bum, bum,  

raz, dwa, trzy, teraz ze mną zagraj ty. 

 Mam bębenek, ram-tam-tam,  

dla mamusi na nim gram: 

 bum, bum, bum, bum,  

raz, dwa, trzy, teraz  ze mną zagraj ty. 

 

 
Źródło: jokomisiada.pl 
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Wiersz B. Szelągowskiej Muzyczne urodziny 

 

Dzisiaj wielki dzień w przedszkolu 

 – urodziny pajacyka!  

Dziś zabawki bawią się  

i wesoło gra muzyka. 

Robot fiknął w takt fikołka!  

„Zaraz wszystkim coś pokażę!”  

Napiął struny i po chwili zaczął brzdąkać na gitarze. 

Zając spojrzał uważnie na pianino w głębi sali. 

 „Patrzcie! Gra już!”  

A tuż obok lis w bębenek zaczął walić. 

 Miś na złotej trąbce zagrał,  

a tygrysek na skrzypeczkach. 

Lalka tańczy, gra na flecie,  

aż jej fruwa sukieneczka!  

Lalki, misio, lis, tygrysek…  

Każdy gra na instrumencie.  

Pajac zdmuchnął właśnie świeczki!  

To dla niego to przyjęcie! 



 

Źródło: pixteria.pl 
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TYDZIEŃ 3 (18-22.02.2019r): Nie jesteśmy sami w kosmosie 

1. Ufoludki 

2. Trzej kosmici 

3. Latające spodki 

4. Rakieta kosmiczna 

5. Mieszkańcy innych planet 

Cele: 

 Wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach 

 Rozwijanie koncentracji uwagi 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 Rozwijanie wyobraźni twórczej 

 Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5 

 Rozwijanie sprawności manualnej 

 Rozwijanie sprawności ruchowej 

Piosenki i wiersze 

Zagadka B. Szelągowskiej 

Żyją na Ziemi? Nie! 

 Gdzieś na Marsie!  

Takie zielone i śmieszne ludki. 

 W kosmos latają na swoich spodkach, 

 a nazywają się… (ufoludki) 

 

Źródło: maja-literatura.blogspot.com 
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Wiersz B. Szelągowskiej Ufoludek 

 Gdzieś daleko, we wszechświecie,  

żyją sobie ufoludki.  

Ale jak wyglądać mogą?  

Może tak jak krasnoludki:  

długa broda, czapka, pasek, kubrak piękny i czerwony… 

 Albo może tak jak troll,  

w gęstym lesie zagubiony… 

Jak wielkolud, co potrafi zniszczyć miasto jednym butem… 

 Chyba jednak jest niewielki!  

Myślę, że jak liliputek!  

Ktoś powiedział, że zielony 

 i w kosmosie spodkiem lata.  

Ale jedno wiem na pewno:  

tak jak ja jest ciekaw świata! 

 

Źródło: przedszkolankowo.pl 
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Trzej kosmici (sł. S. Karaszewski, muz. S. Marciniak) 

1. Trzej kosmici, trzej kosmici 

przylecieli rankiem. 

Ten w talerzu, tamten w spodku, 

trzeci leciał w dzbanku. 

Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko, 

drugi – chrupka bułeczka, 

a ten trzeci, drżący, chlupiący 

jak ta kawa z mleczkiem. 

2. Trzej kosmici, trzej kosmici 

wpadli przez okienko. 

W pokoiku na stoliku 

lądowali miękko. 

Ref.: Pierwszy – krągłe... 

 

 
Źródło: redro.pl 

 

 Rozmowy ufoludków B. Szelągowska 

 

 Statek kosmiczny, 

w nim ufoludki, 

 siedzą – wymyślić chcą nowe nutki. 

 La, lo, li, le, lu, ly,  

tak nam zaśpiewały. 

 La, lo, li, le, lu, ly,  

wszystko zapisały. 

 Razem siedzimy z ufoludkami,  

 skoczną piosenkę z nimi śpiewamy. 

 La, lo, li, le, lu, ly,  

ale nam wesoło.  

La, lo, li, le, lu, ly, 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://img.redro.pl/fototapety/temat-kosmiczny-z-astronauta-i-trzema-kosmitami-400-114092261.jpg&imgrefurl=https://redro.pl/fototapeta-temat-kosmiczny-z-astronauta-i-trzema-kosmitami,114092261&docid=6mIHFqDbEhZeuM&tbnid=xjj0boMblFUkGM:&vet=10ahUKEwjLg53z24TgAhUEDCwKHSrnDMIQMwh6KC8wLw..i&w=307&h=400&itg=1&bih=651&biw=1366&q=trzej kosmici&ved=0ahUKEwjLg53z24TgAhUEDCwKHSrnDMIQMwh6KC8wLw&iact=mrc&uact=8


 zatańczymy w koło. 

 

 
Źródło: szafka.pl 

 

Wiersz B. Szelągowskiej Nasza Ziemia i planety 

 

 Krążą planety, krążą po niebie,  

jakby tańczyły dokoła Słońca.  

Blask od nich bije, tak jak od gwiazd, 

 a ich wędrówki nie widać końca.  

Najbliżej Słońca pląsa Merkury.  

Może to zmarzluch i grzać się lubi? 

 A za nim Wenus, Ziemia i Mars,  

i Jowisz, co się wielkością chlubi!  

Następny Saturn! Ależ ma pierścień!  

A za nim Uran właśnie się schował.  

Czy to już koniec? Jest jeszcze Neptun!  

Czy na nim kończy się Mleczna Droga?  

Piękny jest kosmos i taki wielki!  

To tam latają srebrne rakiety.  

Lecz najwspanialsza jest nasza Ziemia. 

 Nie ma piękniejszej od niej planety! 

 

 
Źródło: astronomia.biz.pl 
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TYDZIEŃ 4 (25-28.02.2019r.): Projekt budowle 

Cele: 

 Rozwijanie zainteresowań architekturą 

 Poznawanie różnego typu budowli 

 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej 

 Wzbogacenie słownictwa o słowa związane z budownictwem 

 Rozwijanie umiejętności współpracy w grupach 

 Zdobywanie wiedzy na temat cech wybranych materiałów budowlanych (słoma, 

drewno, cegła, stal, szkło) 

 

Piosenki i wiersze 

Wiersz B. Szelągowskiej Budynki małe i duże 

Stoi budynków chyba ze sto 

 po obu stronach gwarnej ulicy.  

Tuż obok kina wielki wieżowiec 

 prawie dotyka ścian kamienicy.  

Stary, drewniany dom z dumy pęka,  

bo sąsiaduje z nowiutkim blokiem. 

 Z drugiej zaś strony ogromny sklep  

zaglądać lubi do jego okien. 

 A tuż za stacją stoi biurowiec.  

Widać go także, choć jest w oddali.  

Pięter dwanaście; okna lśnią w słońcu.  

Został zrobiony ze szkła i stali.  

Zaraz za parkiem, pośród drzew starych, 

 pobudowano kościół ceglany. 

Za skrzyżowaniem też coś się dzieje. 

 Patrzcie! Murują basenu ściany! 

Tu biblioteka, tam teatr, urząd! 

 Budynki małe i całkiem duże stoją 



 i w miastach, i na wsiach też, 

 by mogły służyć nam jak najdłużej. 

 

Źródło: pl.depositphotos.com 

 

Rysowany wierszyk, autorstwa A. Maćkowiaka 

Zbudujemy razem domek – taki na papierze. 

 Z tym zadaniem się uporasz, mocno w ciebie wierzę.  

Zaczynamy od kwadratu, a gdy go skończymy,  

to trójkącik, czyli dach, na nim postawimy.  

No a teraz, moi drodzy, na tym pięknym dachu 

 rysujemy mały komin – odważnie, bez strachu. 

 Jeśli chcesz wejść do środka, trzeba drzwi dołożyć. 

 Chcesz też okno? Nie ma sprawy! Kwadrat musisz włożyć. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXr_ST3oTgAhXC_iwKHVIVDzAQjRx6BAgBEAU&url=https://pl.depositphotos.com/131335646/stock-illustration-big-three-blank-urban-billboard.html&psig=AOvVaw3eeqq82H4inzwlMiTUxNwB&ust=1548361478720854


 

Źródło: oetker.pl 

 

Opracowała: Magdalena Grochowska 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://az809444.vo.msecnd.net/image/4496118/0x0/0/recipe-domek-z-piernika-120c.jpg&imgrefurl=https://www.oetker.pl/pl-pl/nasze-przepisy/r/domek-z-piernika.html&docid=3fgQcN1MLGg9rM&tbnid=luscsHtzDZr9sM:&vet=12ahUKEwi56bjN3oTgAhXF1iwKHVktCXw4yAEQMyhdMF16BAgBEF4..i&w=1272&h=764&bih=651&biw=1366&q=domek&ved=2ahUKEwi56bjN3oTgAhXF1iwKHVktCXw4yAEQMyhdMF16BAgBEF4&iact=mrc&uact=8

