
Grupa IX Żabki 
 

 
http://tulipanow.pl/?attachment_id=11110 

Zadania na Luty:  

TEMATY KOMPLEKSOWE:   

 

1. W świecie sztuki- Muzyka 30 I- 03 II 2023 

2. Nie jesteśmy sami w kosmosie 06 II- 10 II 2023 

3. W świecie sztuki- Teatr 13 II-  17 II 2023 

4. Zimowe mistrzostwa sportowe  20 II- 24 II 2023 

 

 



 

W świecie sztuki- Muzyka 

30 I- 03 II 2023 
 

 
https://www.faustynka.pl/2020/06/16/muzyka-wokol-nas-propozycje-aktywnosci-dzieci-mlodsze-3-4-latki-2/ 

Cele: 

 uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków filharmonii-online  

 poznawanie nazw różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków filharmonii 

 poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, 

drewienek, oraz sposobu gry na nich 

 akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub 

grupowo (orkiestra). 

 tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów 

 poszerzanie wiedzy na temat znanych Polaków (Chopina, Kopernika itp.) 

 odtwarzanie usłyszanych dźwięków – echo wokalne  

 rozpoznawanie instrumentów po usłyszanych dźwiękach  

 poznawanie litery W, w pisanej i drukowanej, 

 wyróżnianie głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie, 

 

https://www.faustynka.pl/2020/06/16/muzyka-wokol-nas-propozycje-aktywnosci-dzieci-mlodsze-3-4-latki-2/


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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nie jesteśmy sami w kosmosie 

06 II- 10 II 2023 

 
http://www.hopsiup-klub.pl/zapraszamy-na-kosmiczna-przygode/  

 

Cele: 

 Będziemy ćwiczyć słuch fonemowy i dzielić wyrazy na sylaby 

 Dowiemy się, co możemy znaleźć w kosmosie, jak wyglądają planety i znajdujące się w kosmosie 

obiekty  

 Poznamy literę P, p wyróżnimy ją w wyrazach 

 Poszerzymy kompetencje językowe ćwicząc poprawność gramatyczną zdań  

 Będziemy utrwalać umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 10  

 

 

 

 

 

 

http://www.hopsiup-klub.pl/zapraszamy-na-kosmiczna-przygode/


Kosmiczny sen (sł. i muz. 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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



W świecie sztuki- Teatr 

13 II-  17 II 2023 
 

 

https://www.gminaskawina.pl/wydarzenia/2022/10/teatr-dzieciom-zaprasza-sezon-2022-2023  

  

 

Cele: 

 Będziemy dokonywać ocenę postępowania bohaterów literackich 

 Będziemy odtwarzać sceny z ulubionych bajek 

 Utrwalimy umiejętność przeliczenia w zakresie 8 

 Będziemy rozwijać motorykę dużą na podstawie opowieści ruchowej „Wyprawa księżniczki” 

 Będziemy śpiewać piosenkę „Baśniowe postacie” 

 Stworzymy teatrzyk cieni 

 Będziemy kształtować umiejętność kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania 

 Będziemy grać na instrumentach 

 Stworzymy swoje własne książeczki z bajkami i opowiemy je 

 Poznamy literę G, g , drukowaną i pisaną, wyróżnimy głoskę w wyrazach  

 

https://www.gminaskawina.pl/wydarzenia/2022/10/teatr-dzieciom-zaprasza-sezon-2022-2023


Baśniowe postacie (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 
https://olamundo.pl/top-10-ksiazek-dziecinstwa-basnie-hans-christian-andersen/ 

1. Znam legendy o powstaniu Krakowa 

i stolicy Polski, Warszawie: 

o szewczyku, o smoku i Wiśle, 

o Syrence, i Warsie i Sawie. 

Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe, 

tysiące legend, baśni i bajek. 

Historii tyle, że trudno zliczyć, 

chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać. 

2. Z książek znam też krasnoludki, królewny 

i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę, 

Czerwonego Kapturka, kłamczuchę, 

Kota w butach i Piękną i Bestię. 

Ref.: Książki… 

3. Lubię czytać książki z mamą i z tatą, 

piękne wiersze, opowiadania, 

z nich się uczę, historię poznaję, 

więc zachęcam was też do czytania.  

 



 

Zimowe mistrzostwa sportowe 

20 II- 24 II 2023 
 

 

 
https://img.freepik.com/darmowe-wektory/sporty-zimowe-izometryczne-ikony-zestaw-snowboardowy-slalom-curling-freestyle-lyzwiarstwo-figurowe-hokej-na-

lodzie-biathlon-izometryczny_1284-31793.jpg?w=2000  

 

 

Cele: 

 Wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania podczas zimowych zabaw, 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej 

 Rozwijanie umiejętności rzutu do celu,  

 Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji, 

 Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności, 

 Dzielenie wyrazów na sylaby, 

 Rozwijanie kreatywności, 

 Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków, 

 Wzbogacenie zasobu słownictwa, 

 Kształtowanie odporności emocjonalnej, 

https://img.freepik.com/darmowe-wektory/sporty-zimowe-izometryczne-ikony-zestaw-snowboardowy-slalom-curling-freestyle-lyzwiarstwo-figurowe-hokej-na-lodzie-biathlon-izometryczny_1284-31793.jpg?w=2000
https://img.freepik.com/darmowe-wektory/sporty-zimowe-izometryczne-ikony-zestaw-snowboardowy-slalom-curling-freestyle-lyzwiarstwo-figurowe-hokej-na-lodzie-biathlon-izometryczny_1284-31793.jpg?w=2000


 Kształtowanie umiejętności ścigania się w parach, 

 Nazywanie elementów z otoczenia i porównywania ich z tym co znajduje się bliżej a co 
dalej 
 
 
 

"Sport to zdrowie" 

M.Dobosz 

 

Sport, to zabawa. 

Sport, to bardzo ważna sprawa. 

Bo kto sportu nie uprawia, 

Zdrowia, siły nie posiada! 

Sportów wiele znamy przecież 

Więc do dzieła drogie dzieci. 

Piłka, narty, deskorolka, 

To nie ważne! 

Ważny ruch jest moi mili, 

Byśmy wszyscy zdrowi byli! 

 
 

Opracowała: Paulina Białobrzeska i Małgorzata Kasperska  

 
 


