
Temat: Baśnie, bajki, bajeczki

Termin realizacji: 31 I 2022r - 4 II 2022r

Treści programowe z programu „ Program wychowania przedszkolnego”:
• rozpoznawanie bohaterów znanych baśni
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej
• poznawanie małych liter i wielkich liter
• rozwijanie umiejętności liczenia
• utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych
• określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru
• rozwijanie sprawności fizycznej
• reagowanie na ustalone sygnały
• przedstawianie słowami uczuć i nastroju
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
• rozwijanie mowy
• aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek dramowych
• śpiewanie poznanych piosenek
• wzbogacenie wiedzy na temat teatru
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego inicjowanie działalności zabawowej
według własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości

Piosenka Bajkowe marzenia - 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

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzWWAborv-
_VqFQuGjs4njLfn3cu0EbobAreumH9luFDaY5qwY84_7FLQQZsSWSHNkZvE&usqp=CAU



Temat: Muzyka wokół nas
Termin realizacji: 7 II 2022r – 11 II 2022r

Treści programowe z programu „Program wychowania przedszkolnego”:
• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
• rozwijanie mowy
• dostrzeganie piękna muzyki
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
• rozwijanie umiejętności liczenia
• zapoznanie ze znakiem odejmowania
• utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych
• rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych
• rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki
• rozwijanie sprawności manualnych
• zapoznanie z akordeonem
• próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą
• rozwijanie słuchu fonematycznego
• utrwalanie nazw wybranych instrumentów
• zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania
• rozwijanie umiejętności wokalnych
• rozwijanie percepcji słuchowej
• przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu
• wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania dłuższego tekstu literackiego

 Wiersz Iwony Róży Salach Nutki

Na pięciolinii siedzą nutki.
Wysunęły nóżki, pokazały butki.
A te butki czarne, małe,
do zabawy doskonałe.

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.

http://ziemiastrzelecka.strzelce.pl/wp-content/uploads/2019/05/nutki.jpg



Nie jesteśmy sami w kosmosie
14 - 18 II 2022r

Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego:
- poznanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
- dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet i gwiazdozbiorów
- poznanie modelu kuli ziemskiej - globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
- zabawy z globusem, np. Podróżujemy palcem po świecie
- poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Mars, Wenus; słuchanie cieka-
wostek na ich temat
- gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
- poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np.: kosmonauty, astronoma
- poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu
- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i wykonywania 
prostych działań arytmetycznych
- rozpoznawanie i nazywanie cyfr oraz tworzenie

Piosenka Kosmiczny sen K. Gowik
I. Czterej kosmici przylecieli,
w moim pokoju przystanęli.
Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy,
ale pewnego chłopca szukamy.
Ten chłopiec wielkim jest leniuszkiem
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.

https://a.allegroimg.com/s512/0331f6/43b0206940a686e5d640ce7a2c2a/Plakat-kosmos-planety-uklad-sloneczny-uniwersum



Projekt Mój wymarzony zawód
21 - 25 II 2022r

Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego:
- rozwijanie preorientacji zawodowej
- poznanie różnego typu zawodów
- wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami
- wyposażenie dzieci, poprzez różnorodne wzorce i własną działalność plastyczną, w podstawowe 
umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im rozwój wyobraźni
- wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
- rozwijanie umiejętności formułowania pytań
- prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach 
ruchowych
- słuchanie prognoz pogody (w radiu i w telewizji), interpretowanie wysłuchanych zapowiedzi, 
zachowywanie się stosownie do podawanych informacji
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu

Wiersz Wiesławy Żaby-Żabińskiej Rodzinny wiersz
Tata Ani jest lekarzem,
tata Janka – marynarzem.
Tata Ewy – ogrodnikiem,
a Michała jest lotnikiem.
Tata Asi – kolejarzem,
a Marcela jest piekarzem.
Mama Uli smaży pączki,
a Szymona pisze książki.
Mama Eli jest kierowcą,
a Karola – zawiadowcą.
Mama Leny jest kelnerką,
a Renaty jest tancerką.
Mama Kajtka jest malarzem,
tata Olka – betoniarzem.



https://arenawork.eu/oferty-pracy-zawody/
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mgr Karolina  Pochmara


