
 

Tematy kompleksowe  

w miesiącu lutym 

 
1. Baśnie, bajki, bajeczki. 

2. Muzyka wokół nas. 

3. Nie jesteśmy sami w kosmosie. 

4. Projekt „Budowle”.  

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 słucha z uwagą czytanego tekstu; odpowiada na pytania dotyczące opowiadania; 

 słucha utworów muzycznych; używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, 

szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki; 

 liczy w zakresie 4, wskazuje różnice między obrazkami; kontynuuje proste rytmy  

 poznaje wybrane baśnie;  

 wykonuje pracę plastyczną z wyprawki; 

 rysuje wzory po śladzie; 

 wypowiada się na temat wysłuchanego utworu literackiego; kojarzy przedmiot  

z utworem, w jakim go spotykamy  

 naśladuje dźwięki dochodzące z otoczenia; naśladuje dźwięki instrumentów; 

 rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty; rozpoznaje trąbkę i naśladuje dźwięki, 

jakie ona wydaje; 

 rozpoznaje planetę Ziemię na obrazkach; 

 ilustruje ruchem słowa piosenki  

 opisuje wygląd budowli; konstruuje różne budowle; słucha wiersza; 

 ogląda film dotyczący pracy architekta; wypowiada się na temat pracy architekta; 

buduje z klocków i z figur geometrycznych; obrysowuje przedmioty w różnych 

kształtach; 

 wymienia podstawowe materiały budowlane (słoma, drewno, cegła); 

 wykonuje drzewka do projektu makiety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa  

„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. 

 

 

 

 



 

Piosenka 

„Baśnie” 

(sł. i muz. B. Forma) 

 

Baśni słuchają dzieci 

i dorośli też lubią baśnie.  

Każdy chętnie posłucha 

pięknej baśni, zanim zaśnie. 

 

W baśniach mieszkają wróżki, 

dobre elfy i czarodzieje, 

w baśniach z pomocą przyjdą 

zawsze wierni przyjaciele. 

 

Baśnie to tajemnica, 

w baśniach różne cuda i dziwy, 

w baśniach świat całkiem inny, 

nie do końca jest prawdziwy. 

 

 

 



Wiersz 

„Krasnoludki są na świecie” 
M. Konopnicka 

 

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, 

Czy kto chwali, czy kto gani, 

Krasnoludki są na świecie! 

Spytajcie się tylko niani. 



Wiersz  

„Dzwonek i dzwon” 

B. Szelągowska 

 

 

 

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! 

 

 

 

 



Piosenka 

„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. 

 

 

 



Piosenka 

 „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...  


