
Tematy   kompleksowe 
w miesiącu lutym 

 
1.Bajki, baśnie, bajeczki 
2. Muzyka wokół nas 
3.Nie jesteśmy sami w kosmosie 
4. Projekt „Zawody” 
 
Dziecko: 

• Słucha z uwagą czytanego tekstu; 

•     Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania lub wiersza;  

• Uczestniczy  w zabawach badawczych; 

•     Słucha utworów muzycznych, używa określeń: cicho, głośno,                    
wesoło ,smutno; 

• Liczy w zakresie czterech, (pięciu) ; 

• Poznaje wybrane baśnie; 

• Wykonuje prace plastyczne; 

• Poszerza doświadczenia plastyczne 

• Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych; 

• Bierze udział w zabawach muzycznych; 

• Poznaje wybrane obiekty wchodzące w skład Układu Słonecznego 

• Aktywnie uczestniczy  w zabawach ruchowych i ćwiczeniach          
gimnastycznych; 

• Wypowiada się na temat znanych mu zawodów; 

• Wykonuje zadania w grupie i w parach 

 

 
 



 
 

IDZIE ZIMA 
słowa i muzyka: T. Wójcik 

 
 

1. Idzie zima, pani zima,  
nic jej chyba nie zatrzyma. 
       Białym śnieżkiem sypie w koło,         
       żeby było nam wesoło. 
 
ref. Hu, hu, ha, 
       hu, hu, ha, 
       śnieżnych zabaw  
       nadszedł czas./ bis 
 

2. Idzie zima, pani zima,  
lodem wszystkie rzeki ścina. 
        Drzewa i dachy maluje,  
        białej farby nie żałuje 
 
ref. Hu, hu, ha, 
           hu, hu, ha, 
       śnieżnych zabaw  
       nadszedł czas./ bis 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ŚPIEWAJ TAK JAK ON 
muzyka: K. Kwiatkowska 
słowa: J. Mackiewicz 

 

1.Szumią w lesie stare drzewa 
Kos piosenkę z nami śpiewa 

Śpiewaj, śpiewaj tak jak on 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong 

2.Siedzi czyżyk na gałązce 
Szpak zaprosił go na koncert 

Śpiewaj, śpiewaj tak jak on 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong 

3.Dzięcioł stuka w korę drzewa 
Cały las już z nami śpiewa 

Śpiewaj, śpiewaj tak jak on 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                              „Z ufoludkiem w kosmos” 
                  (sł. i muz. Krystyna Gowik) 
 

I. Dziś przyleciał ufoludek w swojej rakiecie. 
Śmieszny ludzik, co na innej mieszka planecie. 
I zaprosił na wycieczkę wszystkie dzieci, 
i rakietą w wielki kosmos z nami poleci. 
 
Ref.: Więc wsiadajcie do rakiety szybko, bo już czas! 
To jest mały ufoludek – w kosmos wiezie nas! 
 
II. Oglądamy z bliska gwiazdy oraz planety, 
wszystko widać bardzo dobrze z naszej rakiety. 
Ufoludek wciąż się śmieje, ucieszony. 
Jak się śmieje, to się robi jasnozielony! 
 
Ref.: Więc wsiadajcie... 
 
III. I wracamy już na Ziemię, do naszej sali, 
ufoludek śle całusy i pędzi dalej. 
Może zaraz gdzieś daleko znów poleci 
i zabierze na wycieczkę kosmiczne dzieci. 
 
Ref.: Więc wsiadajcie…… 

 
 
 
 
 
 



 

 
       
          „Jeden, dwa i trzy to mama, tata, Ty”  
 

1, 2 i 3  
to mama, tata, Ty, 
4, 5 i 6 
 lodów chciałbyś zjeść, 
7, 8, 9 i 10  
bułek w torbie babcia niesie. 
 
Ref. 
Jak to dobrze, że 
 liczyć umie się .x2 
 
Bo cyferek rząd,  
tak bardzo bawi mnie, 
Z nich układam wciąż, 
 jakąś nową grę, 
Liczę domy, liczę drzewa, 
Zęby pieska kiedy śpiewa. 
 
Ref. 
Jak to dobrze, że 
 liczyć umie się .x2 
 
 
 
 



 
  Wiersz Jadwigi Koczanowskiej „Ufoludki” 
W piaskownicy za przedszkolem 
wylądował srebrny spodek, 
a ze spodka już po chwili 
ufoludki wyskoczyły.  
Małe, zwinne i zielone,  

mądre i zaciekawione, 
wymierzyły i zbadały 
ławki, piłki, trawnik cały. 
Odleciały Mleczną Drogą 
na planetę Togo-Togo. 
Został po nich pył magiczny, 
taki był mój sen kosmiczny 

 
Zabawa Masażyk 
Jestem małym ludkiem,                      delikatnie szczypiemy plecy dziecka 

bajkowym krasnoludkiem,                  szybko przesuwamy rozwarte dłonie w dół,  
krasnoludek wspina się po skale,       przesuwamy palce po plecach od dołu do                      

                                                               góry,                                                
krasnoludek pływa wspaniale,            wykonujemy ruchy koliste całymi dłońmi,  
krasnoludek szybko biega,                  uderzamy delikatnie palcami po całych  

                                                                    plecach 

krasnoludek podskakuje aż do nieba,   delikatnie uderzamy pięściami po górnej     

                                                                               części pleców,       
krasnoludek wcześnie kładzie się spać,              łagodnie głaszczemy, 
żeby ze słoneczkiem wcześnie rano wstać.        delikatnie stukamy opuszkami  

                                                                                palców. 

 

           „Magia muzyki” - Iwona Fabiszewska 
Muzyka jest dobra na wszystko. 
Nieważne, ile masz lat. 
Więc weź instrument do ręki, 
niech dźwięki popłyną w świat. 

Graj na flecie: fiju, fiju,  
na bębenku: ram-tam-tam. 
Wszyscy znają tę melodię: 
bara, bara, bam. 
Posłuchaj, jak skrzypce nam grają, 
jak pięknie gitara brzmi. 
Jak w dźwiękach pianina ukryta 

gdzieś magia muzyki tkwi. 


