
JEŻYKI 

GRUPA IV 

 

Zadania realizowane w miesiącu: LUTY 

 

 Tematy kompleksowe: 

 „Moja dzielnica Białołęka” 

 „Muzyka wokół Nas” 

 „Baśnie, bajki, bajeczki” 

 „Nie jesteśmy sami w kosmosie” 

 



Temat kompleksowy:  

 „Moja dzielnica Białołęka” 

Termin realizacji: 31.01 – 04.02.2022r. 

Cele główne: 

 Zapoznanie się ze swoją miejscowością, 

 współpraca  w grupach, 

 dążenie do wyznaczonego celu, 

 rysowanie zgodnie z podanym kodem, 

 nazywanie symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, 

wyjaśnianie ich znaczenia, 

 klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, kształtu koloru 

i rodzaju, 

 wdrażanie do uważnego słuchania i odpowiadania na pytania na zadany 

temat, 

 stosowanie się do przyjętych zasad i norm zachowania, 

 używanie zwrotów grzecznościowych, 

 wypowiadanie się na temat tekstu literackiego oraz własnych 

doświadczeń 

 tworzenie miłej atmosfery w grupie, 

 doskonalenie umiejętność wycinania, 

 tworzenie prac plastycznych według własnego pomysłu, 

 dbanie o estetykę pracy, 

 sprzątanie po wykonaniu pracy, 

 umiejętność odpowiedniego zachowania się podczas występu, 

 znajomość tekstów i melodii piosenek związanych z Dniem Babci i 

Dziadka. 

 odtwarzanie układów tanecznych, 

 zapoznanie się z wybranymi dziełami i ich twórcami, 

 poznanie nowej formy obcowania z kulturą wyższą poprzez aplikację, 

 oczekiwania na swoją kolei, 

 rozwijanie postawy innowacyjności. 
 



Temat kompleksowy:  

 „Muzyka wokół Nas” 

Termin realizacji: 07.02 – 11.02.2022r. 

Cele główne: 

 wyjaśnianie znaczenia słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, 

dyrygent, batuta, filharmonia, sala koncertowa, kurtyna, 

widownia, klucz wiolinowy, nuta, gama, oraz nazywa nuty na 

pięciolinii (gama C-dur), 

 poznanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do 

rejestrowania i odtwarzania muzyki, 

 samodzielne tworzenie muzyki, 

 granie na instrumentach muzycznych, 

 uważne słuchanie piosenki i odpowiadanie na pytania dotyczące 

jej treści, 

 śpiewanie piosenki, 

 wymienianie zasad zachowania obowiązujących podczas 

słuchania koncertu, 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów, 

 znajomość budowy gitary i właściwości strun, 

 zaznajomienie się z postacią Fryderyka Chopina, 

 wykonywanie  ilustracji do wysłuchanego fragmentu utworu 

muzyki poważnej, 

 poruszanie się odpowiednio do gry, w określonym metrum. 

 rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumenty muzycznych, 

dokonywanie ich podziału na instrumenty perkusyjne, dęte i 

strunowe, 

 wymienianie nazw liczebników głównych i liczebników 

porządkowych w danym zakresie. 
 



 „Mały muzyczny świat” (sł. i muz. K. Gowik) 

1. Niech nikt uszu nie zatyka, nie zatyka, 

bo to moja jest muzyka, jest muzyka. 

To muzyka z serca grana, taka pięknie roześmiana! 

Ref.: Już bębenek gra: daba dam, dam, dam. 

Marakasy robią miły szum, szum, szum. 

Trójkąt dzyń, dzyń, dzyń, nutki dzwoni mi, 

a talerze brzęczą bardzo głośno: bum, bum, bum. 

Mamo, tato, oto dla was jest muzyka. 

To muzyka moich małych sześciu lat. 

Chociaż głośna, niech nikt uszu nie zatyka, 

bo gram o najlepszych chwilach, które tworzą mój mały świat. 

2. Niech nikt oczu nie zamyka, nie zamyka, 

bo to moja jest muzyka, jest muzyka. 

Raz wesoła, raz smutnawa, 

raz skacząca, a raz łzawa. 

Ref.: Mamo, tato… 

  

  

 

 



Temat kompleksowy:  

- „Baśnie, bajki, bajeczki” 

 

Termin realizacji: 14.02 – 18.02.2022r. 

Cele główne: 

 zapoznanie się z tradycją Walentynek, 

 rozpoznawanie i nazywanie uczuć, 

 wdrażanie do aktywnego słuchania, 

 śpiewanie piosenek i analizowanie ich tekstu, 

 rozpoznawanie obrazków i rekwizytów pochodzących z 

poszczególnych baśni, podawanie ich tytułów, dostrzeganie nie-

prawdziwych fakty w treści utworu, 

 rozwiązywanie zagadek 

 ćwiczenie chwytu pęsetkowego, 

 stosowanie się do ustalonych umów i reguł w proponowanych 

zabawach muzycznych i konkursach, 

 dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku 

utworu muzycznego, 

 dodawanie i odejmowanie w dostępnym zakresie, 

 wykorzystywanie w grach i zabawach ruchowych znajomości 

kierunków i określeń dotyczących położenia przedmiotów w 

przestrzeni, 

 dokonywanie oceny postępowania głównego bohatera,  

 odgrywanie wybranych scenek dramowych,  

 rozwijanie pomysłowość, 

 układanie historyjki obrazkowej zgodnie z kolejnością wydarzeń. 

 



 „Baśniowe postacie” (sł. I muz.J. Kucharczyk) 

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. 

Z książek znam też krasnoludki, 

królewny i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę, 

Czerwonego Kapturka, kłamczuchę, 

Kota w butach i Piękną i Bestię. 

Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe, 

tysiące legend, baśni i bajek. 

Historii tyle, że trudno zliczyć, 

chcę poznać wszystkie, 

więc będę je czytać. 

Lubię czytać książki z mamą i z tatą, 

piekne wiersze, opowiadania, 

z nich się uczę, historię poznaję, 

więc zachęcam was też do czytania. 

Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe, 

tysiące legend, baśni i bajek. 

Historii tyle, że trudno zliczyć, 

chcę poznać wszystkie, 

więc będę je czytać. 

 



Temat kompleksowy:  

 „Nie jesteśmy sami 

w kosmosie” 

Termin realizacji: 21.02 – 25.02.2022r. 

 

Cele główne: 

 poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, 

 zapoznanie się z wyglądem i nazwami planet Układu Słonecznego, 

 doskonali sprawność manualną, 

 rozwijanie wyobraźni, 

 uczestniczenie w zabawach: głosowych, słownikowych, 

gramatycznych i słowno-rytmicznych; formułowanie dłuższych, 

poprawnych wypowiedzi, 

 wymienianie właściwości fizycznych sody, octu, oleju, barwnika; 

obserwowanie prostych reakcji chemicznych, 

 układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych zgodnie z 

kolejnością wydarzeń, 

 doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, 

 rozpoznawanie planet Układu Słonecznego, podawanie ich nazwy 

we właściwej kolejności występowania od Słońca. 

 Rozwija poczucie rytmu, 

 uczestniczenie w opowieści ruchowej, 

 tworzenie rodziny słów, wypowiadanie się na określony temat 

 wymienianie nazwy wybranych gwiazdozbiorów, 

 zapoznanie z postacią Mikołaja Kopernika, 

 rozwiązywanie prostych działań matematycznych z użyciem 

liczb od 1 do 9 oraz znaków: +, =. 

 



„Każdy chciałby być odkrywcą”  

(sł. I muz.J. Kucharczyk) 

Znam już dobrze kraj nasz, 

Polskę, miasta, góry, morze. 

Byłem także w innych krajach 

zwiedziłem Europę. 

 

Ref.: Chcę poznać cały świat: 

kontynenty, morza, oceany. 

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę, 

rakietą w kosmos polecę. 

 

2. Znam też inne kontynenty: 

Azję i Afrykę, a niedługo także 

zwiedzę ogromną Amerykę. 

 

Ref.: Chcę poznać cały świat... 

 

3. Będę pływał wielkim statkiem, 

latał samolotem, 

podróżował autokarem 

i jeździł autostopem. 

 

Ref.: Chcę poznać cały świat..  

 


