
 JEŻYKI 

GRUPA IV 

 

Zadania realizowane w miesiącu: GRUDNIU 

 

Tematy kompleksowe: 

 Jak wyglądał świat przed milionami lat. 

 Idą święta. 

 Idzie zima ze śniegiem. 

 Moja dzielnica - Białołęka 

 

 



Temat kompleksowy:                  

 Jak wyglądał świat przed 

milionami lat. 

 

Termin realizacji: 06.12- 31.12.2021r. 

 

Cele główne: 

- wprowadzanie w świat techniki i jej rozwój na przestrzeni lat, 

- porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby 

oceniania ich wyglądu i funkcjonalności, 

- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów 

o prostej budowie fonetycznej, 

- rozpoznawanie i nazywanie małych, wielkich liter, 

- rozwijanie wyobraźni twórczej, 

- rozwijanie sprawności manualnej, 

- wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, na temat 

dinozaurów, 

- pobudzenie wyobraźni twórczej i kreatywności, 

- rozbudzenie aktywności i chęci zaangażowania podczas zajęć, 

- utrwalanie wiedzy na temat kopalni, 

- określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach 

Polski, 

- porównywanie liczebności zbiorów, 

- wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, < oraz stosowanie ich 

w sytuacjach zadaniowych. 

 



 „Świat sprzed milionów lat” (sł. I muz. J. Kucharczyk) 

1. Wiele milionów lat temu 

Na naszej planecie żyły 

Na lądach, w powietrzu, w wodach 

Ogromne dinozaury. 

Ref: Dawno temu na ziemi 

Mieszkały dinozaury. 

Miały wielkie głowy, ogony, 

Straszne zęby, pazury. 

2. Rosły olbrzymie rośliny, 

Jak teraz najwyższe drzewa. 

Widłaki, paprocie, skrzypy 

Sięgały prawie nieba. 

Ref: Dawno temu…. 

3. Dzisiaj jest już tak niewiele 

Dowodów tamtej epoki: 

Odciski odbite w skałach, 

 odkryte wielkie kości.  

Ref: Dawno temu… 

 



Temat kompleksowy:  

 Idą święta. 

 

Termin realizacji: 13.12- 17.12.2021 r. 

 

Cele główne: 

- określanie nastroju melodii piosenki i jej metrum, 

- utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren, 

-  formułowanie wypowiedzi na temat tradycji świątecznych, 

- dzielenie się posiadanymi wiadomościami oraz spostrzeżeniami na 

temat wyglądu świątecznego stołu, 

- poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych, 

- rozwijanie umiejętności dekodowania, 

- wzbogacenie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz 

treści życzeń, 

- Nabywanie odwagi w prezentowaniu swoich uzdolnień artystycznych, 

- doskonalenie umiejętności wyraźnego i głośnego recytowania 

wierszy i śpiewania piosenek, 

- Doskonalenie umiejętności odwzorowywania układu 

choreograficznego oraz zagospodarowywania ruchem przestrzeni, 

- rozwijanie postawy twórczej, 

- rozwijanie sprawności manualnych, 

- poznawanie nazw dni tygodnia, 

- dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia, 

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu, 

- posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi. 



 „Idą święta”(sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

1. Na dworze śnieg już spadł,  

na dworze szczypie mróz,  

a w domu ciepło tak,  

bo święta przyszły już. 

  

 Ref.: Biały opłatek na stole  

i potraw świątecznych dwanaście,  

dzisiaj gwiazdka na niebie  

dla wszystkich świeci jaśniej. 

  

  Płyną świąteczne życzenia  

w mroźny, zimowy świat.  

A pod choinką prezenty,  

to piękny, radosny czas. 

  

 2. Choinka błyszczy, lśni  

tysiącem różnych barw,  

migocze w świetle świec  

i pachnie tak jak las. 

  

Ref.: Biały opłatek… 

  

  

 

  



Temat kompleksowy: 

 

 Idzie zima ze śniegiem.  

 

Termin realizacji: 20.12- 24.12.2021 r. 

Cele główne: 

- poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech 

zimy, 

- rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań, 

- rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego, 

- utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, 

- rozwijanie poczucia rytmu, 

- obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich 

z aktualną porą roku, 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 

- posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, 

- rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania i czerpania radości 

ze wspólnej zabawy, 

- rozwijanie umiejętności matematycznych, 

- wzbogacanie wiedzy na temat zimowych dyscyplin olimpijskich, 

- ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących 

podczas zabaw zimowych, 

- nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji 

niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych, 

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz precyzji ruchów, 

- uwrażliwianie na muzykę. 
 

 



 „List do zimy” (sł. i muz. K.Gowik) 

 

1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch.  

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.  

A my tego białego śniegu mamy już dość!  

Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś! 

Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby:   

by śnieg niebieski był i miał czekolady smak,  

i by go można zjadać jak lody, 

i by tych lodów nigdy nam nie było brak!  

A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty,  

to żeby miał smak cukrowej waty! 

2. Przeczytała list zima i odpisała tak:  

Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak  

sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.  

Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start! 

Ref.: Szanowna zimo… 

3. Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma,  

w domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da!  

I wspomnimy troszeczkę tylko niebieski śnieg,  

śnieżne płatki z waty słodkiej chciałoby się mieć… 

 Ref.: Szanowna zimo…  

 



Temat kompleksowy: 

 „Moja dzielnica Białołęka”  

Termin realizacji: 27.12 – 31.12.2021r. 

 

Cele główne: 

- zapoznanie dzieci z ogólnymi informacjami o najdłuższej rzece 

Polski, 

- doskonalenie umiejętności pracy z mapą, 

- Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, 

- Rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania 

i produkowania czegoś nowego, oryginalnego, 

- poznanie legendy o powstaniu Wisły, 

- uważne słuchanie tekstu czytanego, 

- wyodrębnianie elementów  fantastycznych i realistycznych 

w legendzie, 

- doskonalenie umiejętności wchodzenia w role, 

- zapoznanie ze sposobami pomiaru (kroki, stopa za stopą, łokcie, 

sznurki, centymetry), 

- Kształtowanie rozumienia pomiaru długości, 

- Porównywanie długości, 

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, 

- zapoznanie z roślinnością oraz zwierzętami żyjącymi blisko rzeki 

Wisły, 

- eksperymentowanie, wnioskowanie na podstawie obserwacji, 

- rozwiązywanie zagadek słuchowych, 

- zapoznanie dzieci z tradycją witania Nowego Roku. 
 



 „Wytrysła Wisła” 

I. Wytrysła Wisła z gór, 

chciał ją zatrzymać bór. 

Szumiały jej drzewa, ptak dla niej śpiewał 

Lecz zastawiła bór. 

Ref: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek. 

Chce zatrzymać Wisłę wioska, 

wyszła na Wiślany brzeg! 

II. Lecz dalej Wisła mknie! 

Bo Polskę zwiedzić chce! 

Urosła po drodze, już statki i łodzie 

na falach huśtać chce. 

Ref: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek 

Chce zatrzymać Wisłę Kraków, 

wyszedł na wiślany brzeg! 

Lecz Wisła dalej mknie! 

III. Znów mija miasta, wsie! 

Jest bardzo ciekawa, jak rośnie Warszawa, 

Warszawę widzieć chce. 



Ref: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek! 

Chce zatrzymać ją Warszawa, 

wyszła na wiślany brzeg 

IV. Lecz Wisła dalej mknie! 

Znów mija miasta, wsie! 

Wesoła, szczęśliwa do Gdańska dopływa 

i morze spotkać chce. 

Ref: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek! 

Nic jej w drodze nie zatrzyma, 

bo już widzi morski brzeg! 

 

 

 


