
Grupa IX „Jagódki”  
Zadania na Styczeń: 

TEMATY KOMPLEKSOWE:  
 

1. Baśnie, bajki, bajeczki 

2. Muzyka wokół nas  

3. Nie jesteśmy sami w 
kosmosie 

4. Mój wymarzony 
zawód - projekt  

1. Baśnie, bajki, bajeczki 



 
 

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zagadki-dla-dzieci-o-bajkach-aa-BCf8-Ph7c-XRdB.html  

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,  
• utrwalały znajomości poznanych figur geometrycznych, 
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. 
 
 
 

Wiersz Barbary Szelągowskiej Moje bajki. 
Gdy wieczór nadchodzi, 
z książkami się witam, 

siadam cichutko, 
a mama mi czyta. 

I czyta mi bajki 
o dzielnych rycerzach, 

smokach, czarownicach 
i zaklętych wieżach. 
O śpiącej królewnie 

i o rybce złotej, 
i o tym, jak młynarz 

przyjaźnił się z kotem. 
Choć jestem przy mamie, 

to mi się wydaje, 
że widzę naprawdę 
te postacie z bajek. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Muzyka wokół nas 



 
h t t p s : / / p r z e d s z k o u c z e k . p l / 2 0 2 0 / 0 6 / 0 5 / m u z y k a - w o k o l - n a s - 2 /  

 
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 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) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nie jesteśmy sami w 
kosmosie 



 
http://dziubdziak.pl/poznajemy-kosmos-zabawy-nie-tylko-dla-przyszlego-astronauty/ 

 W tym tygodniu dzieci, będą:  

 rozwijały mowę  

 zapoznawały się z nazwami planet Układu Słonecznego,  

 rozwijały analizę i syntezę słuchową,  

 rozpoznawały i nazywały poznaną literę- „P, p”  

 rozwijały umiejętności liczenia,  

 rozwijały umiejętności dodawania i odejmowania,  

 poznawały zapis cyfrowy liczb,  

 rozwijały sprawność fizyczną,  

 rozwijały umiejętności wokalne,  

 kształtowały poczucie rytmu,  

 korzystały w pracy plastycznej z dwóch  

 technik,  

 rozwijały sprawność manualną,  

 utrwalały wiadomości na temat kosmosu,  

 Układu Słonecznego,  

 rozwijały aktywność twórczą  

 poznawały postać Mikołaja Kopernika.  

Kosmiczny sen (sł. i muz. Krystyna Gowik). 
I. Czterej kosmici przylecieli, 
w moim pokoju przystanęli. 

Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy, 
ale pewnego chłopca szukamy. 

Ten chłopiec wielkim jest leniuszkiem https://sklepantex.pl/ 



i często chowa się pod łóżkiem. 
Nie słucha taty, na brata krzyczy 

i nie chce mamie swej pomóc w niczym”. 
Ref.: A przecież trzeba dobrym być, 

słodką minę mieć, 
bo inaczej trochę wstyd… 

Być leniuszkiem? Nie! 
Być kłamczuszkiem? Nie! 

Lepiej iść do mamy i przytulić się. 
II. Czterej kosmici odlecieli, 

bo porozmawiać z kim nie mieli. 
A ja, czerwony jak pan buraczek, 

pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę… 
A potem bardzo się zdziwiłem, 

bo się po prostu obudziłem. 
To tylko sen był, och, wspaniale! 

Już nigdy zły nie będę wcale. 
Ref.: A przecież trzeba… 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Mój wymarzony 
zawód - projekt  

 



 
https://www.empik.com/zawody-opracowanie-zbiorowe,p1223049870,ksiazka-p 

 

W tym tygodniu dzieci, będą:  

 rozwijały mowę  

 rozpoznawały i nazywały poznane litery,  

 rozwijały umiejętności liczenia,  

 zapoznawały się z różnymi zawodami  

 rozwijały sprawność fizyczną,  

 samodzielnie dochodziły do wiedzy poprzez prezentacje różnych 
zawodów, 

 rozwijały umiejętności/sprawności manualne,  

 rozwijały sprawność manualną,  

 rozwijały dociekliwość, chęć samodzielnego dochodzenia do wiedzy 
 

Zagadki o zawodach: 

1. Kto najlepiej dba o czytelników i ma na regałach książek bez 
liku? 

2. Za ladą sklepową sprzedaje nam to i owo... 
3. Osłuchuje plecy i bada brzuszek.Potem zagląda jeszcze do 

gardła, a nawet do uszek. 
4. Pożar, powódź, nawet dziura w dachu.Ten jegomość nie zna 

strachu. Gdy więc dopada ludzi klęska jakaś,wzywają na pomoc 
pana... 

 

 
 

 

https://www.empik.com/zawody-opracowanie-zbiorowe,p1223049870,ksiazka-p


Rodzinne zabawy 

matematyczne: 

 
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-dzieci-liczby-i-image90287346 

KLASYFIKACJA - wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych 

dzieciom do tworzenia pojęć. Jest to wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich 

elementach. 

W naszym otoczeniu występuje wiele przedmiotów, które tworzą zbiory. Pierwsze 

zbiory związane są oddzielnie ze wspólną nazwą, dzieci układają np. piłki, klocki, 

lalki, samochody itp. Porządkują zabawki i przedmioty w sposób naturalny. 

Tworzenie zbiorów i podzbiorów odbywa się w sposób zabawowy, potem 

przyjmuje formę zadaniową (nauczyciel nie posługuje się określeniami 

matematycznymi). W wyniku porządkowania zbiorów następuje ich naturalna 

klasyfikacja. Działaniom tym sprzyja wiele naturalnych sytuacji występujących w 

codziennym życiu dziecka, w czasie których dostrzega ono różne właściwości 

przedmiotów i według nich dokonuje podziału na kategorie. W tworzeniu zbiorów 

uwzględnia się wiele cech jakościowych takich jak: nazwa, przeznaczenie, sposób 

użytkowania, barwa, kształt, wielkość, długość, szerokość, wysokość, ciężar, 

grubość i wiele innych. 

Do porównywania różnych właściwości przedmiotów dziecko włącza umiejętność 

spostrzegania, obserwowania, uwagę i pamięć. W czasie porównania przedmiotów 

występuje analizowanie. 

 



Póki co skupiamy się na klasyfikowaniu z uwzględnieniem jednej bądź dwóch cech 

przedmiotów (klasyfikowanie wg. wielkości, koloru). 

 

Przykłady zabaw: 

 

ZABAWY Z GUZIKAMI: 

 

Cel: Kształtowanie umiejętności klasyfikowania w życiu codziennym 

 

Wysypujemy guziki i układamy spodeczki, następnie proponujemy 

Dziecku „podzielmy guziki według kolorów, ale żeby nam się nie myliło, 

oznaczymy spodeczki” – kolorujemy kartoniki na takie kolory, w jakich mamy 

guziki i układamy obok spodeczków. Po posortowaniu guzików pokazujemy 

kolejne podzbiory i pytamy: te guziki są… a te…”, aby wyraźnie dziecku 

zasygnalizować oddzielność zbiorów. 

 

Proponujemy inny podział guzików, ze względu na liczbę dziurek, na 

kartonikach rysujemy tyle kropek, ile jest dziurek: jedną dla guzików z „pętelką”, 

dwie dla dwóch dziurek i cztery dla czterech. Następnie dzielimy guziki i znowu 

podkreślamy podział na zbiory. 

 

Guziki można też podzielić ze względu na wielkość. Na 3 kartonikach 

rysujemy kółka – od najmniejszego do największego i dokonujemy podziału zbioru 

guzików ze względu na wielkość. W trakcie sortowania zapewne okaże się, że jest 

spory podzbiór guzików, których nie da się przyporządkować. Takie guziki 

odkładamy na osobny talerzyk. 

 

SKLEP 



 

Cel: Zgromadzenie doświadczeń logicznych, które przyczynią się do 

precyzyjnej klasyfikacji i kształtowania umiejętności definiowania obiektów u 

dziecka 

 

Kolejna zabawa polega na „kupowaniu i sprzedawaniu” guzików. Zabawę 

zaczynamy od posortowania guzików na małe, średnie i duże (dzielimy i 

oznaczamy jak w w zabawie I) oraz odrzucenia średnich. Następnie dziecko 

wybiera, czy chce sprzedawać guziki małe czy duże. Sklepy oddzielamy przesłoną. 

Następnie porządkujemy guziki (np. według zasady: pionowo kolory, poziomo 

liczba dziurek). Bawimy się: „Podobno w twoim sklepie są piękne guziki, 

wszystkie duże/małe, w takich kolorach (pokazujemy kartoniki) i z różną liczbą 

dziurek (też pokazujemy kartoniki). Chętnie kupię guzik niebieski z jedną dziurką, 

dziękuję. Teraz ty możesz kupić u mnie, jaki chcesz guzik?”. Kupujemy na zmianę, 

aż wszystkie guziki zostaną wymienione. Przejrzysty układ „kupionych” guzików 

pozwala dostrzec o jakie jeszcze guziki trzeba prosić, a przesłona czyni grę 

trudniejszą – jeśli jest to zbyt trudne, trzeba zdecydować, czy ją odsłonić, czy 

pozostawić. 

 

 

 

Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka 


