
 

ZABKI 
GRUPA II 

 

Zadania realizowane w miesiącu: STYCZEŃ 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

  Mijają dni, miesiące, lata… 

 Zima i zwierzęta  

 Babcia i dziadek  

  Moja dzielnica - Białołęka 

 

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 

Mijają dni, miesiące, lata… 

 

TERMIN REALIZACJI: 03.01 – 07.01. 2022r.  

 

Cele  główne: 

 nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie 

literackim; 

 dostrzeganie upływu czasu; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 kształtowanie poczucia rytmu; 

 kontynuowanie rytmów; 

 rozwijanie orientacji przestrzennej; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole; 

 poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy 

oraz pór roku; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nie jestem już maluchem  

(sł. i muz. Krystyna Gowik) 

I. Wszystkie dzieci szybko rosną – 

 trochę zimą, trochę wiosną. 

 Butki robią się za ciasne 

 i każdy ma już zdanie własne. 

Ref.: Każdego dnia troszeczkę rosnę, 

 każdego dnia troszeczkę więcej wiem. 

 A kiedy miną miesiące i lata, 

 to będę duża (duży) jak mama i tata. 

II. Już kurteczka za malutka, 

 czapka jak dla krasnoludka. 

 Gdy wychodzę na spacerek, 

 to już za mały mój rowerek. 

Ref.: Każdego dnia… 

III. Czy wy wiecie, czy nie wiecie,  

 ja już duża (duży) jestem przecież! 

 Tyle obok mniejszych dzieci. 

 Ach, jak ten czas mi szybko leci!  

Ref.: Każdego dnia 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 

Zima i zwierzęta  

TERMIN REALIZACJI: 10.01 – 14.01. 2022r.  

 

Cele  główne: 

 rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu; 

 rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych  

w okresie zimowym; 

 utrwalenie muzyki i tekstu nowej piosenki; 

 wykonanie układu ruchowego do piosenki; 

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej; 

 rozwijanie sprawności rachunkowych; 

 zachęcanie do uważnego słuchania;  

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 utrwalenie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia  

i odżywiania się wybranych zwierząt zimą; 

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz sprawności 

manualnej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dokarmiajmy ptaki  

(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk) 

I. Przyszła zima, zasypała śniegiem cały świat,  

 pod kołderką skryła ziarnka i nasionka traw. 

Ref.: Hej, wróbelki, sikoreczki, nie bójcie się zimy! 

 Dzieci dla was już szykują kawałki słoniny  

 i nasionka słonecznika, i okruszki chleba.  

 Będzie dla was smakołyków tyle, ile trzeba.  

II. Zimno w lesie, zimno w parku, straszy śnieg i mróz,  

 ale ptaszki się nie boją, nie są głodne już. 

Ref.: Hej, wróbelki, sikoreczki… 

III. Zima może sypać śniegiem, mroźnym wichrem wiać,  

 ale ptaszki już spokojnie mogą w gniazdkach spać. 

Ref.: Hej, wróbelki, sikoreczki… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY:  

Babcia i dziadek  

TERMIN REALIZACJI: 17.01 – 21.01. 2022r.  

 

Cele  główne: 

 rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej; 

 kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób 

starszych; 

 tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem 

instrumentów; 

 opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki; 

 zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach 

z babcią i dziadkiem; 

 rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych; 

 wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Babcia i dziadek  

(sł. J. Kucharczyk)  

I. Gdy mama nie ma czasu, 

 a tata w pracy jest, 

 to ukochana babcia 

 przygarnie chętnie mnie. 

Ref.: To babcia, babcia, babcia 

 wciąż uczy, jak mam żyć, 

 o dawnych pięknych czasach 

 opowie tak jak nikt. 

 I zawsze mi pomoże, 

 bo wciąż tuż obok jest. 

 Przytuli, pocałuje. 

 Tak bardzo kocha mnie! 

II. Gdy mama robi pranie, 

 a tata wyjazd ma, 

 jest zawsze przy mnie dziadek. 

 On świetnie o mnie dba. 

Ref.: To dziadek, dziadek, dziadek 

 wciąż uczy, jak mam żyć, 

 o dawnych pięknych czasach 

 opowie tak jak nikt. 

 I zawsze mi pomoże, 

 bo wciąż tuż obok jest. 

 Przytuli, pocałuje. 

 Tak bardzo kocha mnie! 



TEMAT KOMPLEKSOWY:  

Moja dzielnica - Białołęka  

TERMIN REALIZACJI: 14.01 – 28.01. 2022r.  

 

Cele  główne: 

 zapoznanie dzieci z ogólnymi informacjami o stolicy Polski; 

 doskonalenie umiejętności pracy z mapą; 

 rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia; 

 poznanie legendy o powstaniu stolicy Polski; 

 uważne słuchanie tekstu czytanego; 

 wyodrębnianie elementów fantastycznych i realistycznych  

w legendzie; 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami; 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć; 

 rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą 

komunikatów niewerbalnych; 

 kształtowanie poczucia rytmu; 

 rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piosenka o beksie 

sł. Jerzy Dąbrowski, muz. Jarosław Kukulski 

Czeka nas dzisiaj nie lada gratka, 

bo w tej piosence będzie zagadka. 

Jak się nazywa osoba, 

która płacze jak ciemna chmura? 

Płacze, gdy każą umyć jej szyję. 

Płacze, gdy chudnie, płacze, gdy tyje. 

Płacze, gdy zrobi w zeszycie kleksa. 

Jak się nazywa – Beksa. 

Ref.: Beksa to jest taka dama, 

co bez przerwy robi dramat. 

Zawsze nie tak, zawsze źle. 

Beksa ciągle mówi be. 

Beksa to jest taka pani, 

co się nie uśmiechnie za nic. 

Nie ma mowy, nie ma nie. 

Beksa ciągle mówi be. 

Czeka nas dzisiaj trudne zadanie. 

Jak wygnać z beksy to jej płakanie? 

Jaką tu radę znaleźć dla beksy, 

uśmiech tu jest najlepszy. 

Bekso, spróbuj, a zobaczysz, 

ile uśmiech w życiu znaczy. 

Tylko ten się czuje źle, 

kto bez przerwy mówi be. 

Bekso, nie rób takiej miny, 

bo się w końcu obrazimy. 

Bekso, tak prosimy cię, 

przestań wreszcie mówić be.  

Opracowała: Martyna Suchowolak 


