
  
  

Biedronki     
GRUPA III 

 

Zadania realizowane w miesiącu: lutym.  

 

Tematy kompleksowe: 

 

- „Muzyka wokół nas.”’ 

- ‘’Nie jesteśmy sami w kosmosie.” 

- ‘’Projekt –„ Przedsiębiorczy przedszkolak”.’ 



- ‘’Moja dzielnica - Białołęka .’’ 

  

 

  

Temat kompleksowy: 

‘’Muzyka wokół nas. ’’ 

 

Termin realizacji: 01.02-04.02.2022 r.  

 

Cele główne: 

-poznawanie  znaczenia nowych słów; dźwięk, muzyka, 

orkiestra, batuta, filharmonia 

 

- poznawanie  dawnych i nowoczesnych urządzeń do 

odtwarzania muzyki   

 

- odkrywanie litery W ,w, rozpoznawanie i nazywanie 

poznanych liter   

-  poznawanie właściwego zachowania się na koncercie  

  



-  poznawanie wiadomości na temat wielkiego polskiego 

kompozytora Fryderyka Chopina 

  

- wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i 

ruchowej 

-odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9 

-rozwijanie mowy 

-wzbogacanie wiedzy na temat podziału instrumentów 

-kształtowanie prawidłowej reakcji na zmianę tempa w 

muzyce  

-wzbogacanie słownictwa 

-zapoznanie z położeniem nut na pięciolinii 

     

  

 

Słuchanie muzyki Fryderyka Chopina: ,, Walc -cis mol”-.  



  

  
  

 
 

 

Temat kompleksowy: 

‘’Nie jesteśmy sami w kosmosie.’ 

    

Termin realizacji: 7.02-11.02.2022 r. 

 

Cele główne: 

-poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie 

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat 

-rozwijanie słuchu fonematycznego 



- odkrywanie litery P ,p – małej i wielkiej, drukowanej i 

pisanej 

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych 

-poznawanie kolejności nazw planet w Układzie Słonecznym 

-rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej 

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 

-rozwijanie umiejętności matematycznych 

-poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji 

-rozwijanie rozumowania przyczynowo - skutkowego 

 
  

  

  

  

Piosenka  „Każdy chciałby być odkrywcą.  

  

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. 

  
 

Znam też inne kontynenty: 

Azję i Afrykę, 

A niedługo także zwiedzę 

Ogromną Amerykę 

  

Ref: Chcę poznać cały świat: 

  

Będę pływał wielkim statkiem 

Latał samolotem, 

Podróżował autokarem 

I jeździł autostopem. 

  



Temat kompleksowy: Projekt –„ Przedsiębiorczy 

przedszkolak”.  

  

  

 

Termin realizacji: 21.02-25.02.2022 r. 

 

Cele główne: 

-budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności 

poznawczej 

-budowanie wiedzy na temat historii pieniądza i szeroko 

pojętej edukacji ekonomicznej  

-łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem 

wynagrodzenia   

-uwrażliwianie na sytuację dzieci wychowujących się w 

trudnych warunkach materialnych  

- kształtowanie nawyków racjonalnego gospodarowania się 

pieniędzmi  

-wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane z pieniędzmi i 

ich produkcją  



-rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z samodzielnie 

przeprowadzonych eksperymentów i doświadczeń  

  

  

 

 

  

Piosenka „ Pieniądze”.  

Mało kto dzis pamieta  

 ale były takie czasy, 

 że pieniądze nie istniały, 

 że nie było wcale kasy. 

. Nikt się nie bał, że mu braknie 



 lub, że forsy wcale nie ma; 

 brał co miał, szedł gdzie chciał 

 i z innymi się wymieniał. 

 Ref.: Ja ci dam to – ty mi dasz to; 

 za tamto dam ci tamto. 

 Tamto ci dam gdy dasz mi tych pięć 

. Targuj się targuj, gdy masz chęć! 

 Dam dwa i już jest moje! 

 Daj mi trzy a będzie twoje. 

 

Tekst pochodzi 

z https://www.tekstowo.pl/piosenka,dla_dzieci,piosenka_o_pieniadza

ch.html 

    

   

 

Temat kompleksowy: 

Moja dzielnica – Białołęka”. 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,dla_dzieci,piosenka_o_pieniadzach.html
https://www.tekstowo.pl/piosenka,dla_dzieci,piosenka_o_pieniadzach.html


Termin realizacji:28.02 -29.02.2022 r,

  

 Cele główne: 

- poznawanie swojej miejscowości 

- rysowanie domów wg ustalonego kodu 

-wypowiadanie się na określony temat 

-rozpoznawanie i nazywanie znaków i symboli, wyjaśnianie ich 

znaczenia  

-uczestniczenie w grze o Warszawie  

-klasyfikowanie domów wg kształtu, koloru i przeznaczenia  

-rozpoznawanie dźwięków związanych z Warszawą  

-rozwiązywanie zagadek dotyczących Warszawy i Białołęki 

-rozwijanie umiejętności pracy w zespole  

 

 



 

,,Muzyczne echo Warszawy ”    

  1.Po ulicach tego miasta  

spacerował będąc smykiem, 

 tu zapisał pierwsze nuty, 

 z” Frycka” stał się „Fryderykiem”  

Ref. To Warszawa miasto marzeń!  

Tutaj młody Chopin żył, 

 komponował arcydzieła 

 i o wielkim świecie śnił !  

2.Zachwycała się Warszawa :  

„Oto talent, który błyszczy!”  

„Poloneza dziecięcego” 

 tu usłyszeć chcieli wszyscy. 

 3.Wena zawsze była przy nim  

i nie stronił od humoru 

 czym bez przerwy zaskakiwał  

swych poważnych profesorów!  
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