
7.30-17.30 

 

Martyna Suchowolak-nauczyciel 

Paulina Jaroszewska-nauczyciel 

 

Pani Edyta Wójcik-obsługa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŻABKI 
GRUPA II 

 

Zadania realizowane w miesiącu: GRUDZIEŃ 

 

Tematy kompleksowe: 

 

- ‘’ Jak wyglądał świat przed milionami lat’’ 

- ‘’Idzie zima ze śniegiem’’ 

- ‘’Idą święta’’ 

- ‘’Moja dzielnica-Białołęka’’ 

 

 



Temat kompleksowy: 

‘’Jak wyglądał świat przed milionami lat’’ 

 

Termin realizacji: 06.12-10.12.2021 r. 

 

Cele główne: 

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,  

• wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w 

prehistorycznym lesie, 

• kształtowanie poczucia rytmu,  

• wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych, 

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,  

• rozwijanie umiejętności matematycznym, 

• zachęcanie do uważnego słuchania N.,  

• rozwijanie sprawności ruchowej, 

• budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,  

• rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej. 

 



 

 

Kolega dinozaur (Sł i muz. J. Kucharczyk) 

 

1) Czy znacie mojego kolegę dinozaura? 

Dziś chowa się w małej książeczce. 

Dawno, dawno temu mieszkał tu, na ziemi, 

I o tamtych czasach opowiada chętnie. 

 

Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny, 

A wkoło wielkie wulkany dymiły, 

Na naszej planecie mieszkały olbrzymy, 

Straszne dinozaury. 

Straszne dinozaury. 

 

2) To wtedy powstały bezkresne oceany, 

Wysokie tworzyły się góry 

I na wszystkich lądach, w morzach, oceanach 

Królowały wielkie gady-dinozaury. 

 

Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny… 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

‘’Idzie zima ze śniegiem’’ 

 

Termin realizacji: 13.12-17.12.2021 r.  

 

Cele główne: 

• dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy,  

• wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, 

• rozwijanie umiejętności wokalnych,  

• rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki, 

• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,  

• rozwijanie umiejętności matematycznych, 

• zachęcanie do uważnego słuchania poleceń N.,  

• rozwijanie sprawności ruchowej. 

• Wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, rozwijanie sprawności 

manualnej. 

 

 



 

Pierwszy śnieg (sł. i muz. D. i K. Jagiełło) 

 

1) Od samego ranka pada śnieg. 

Cała droga nim zasłana. 

Dzieci wyszły z domów, cieszą się, 

Ulepiły już bałwana. 

 

Ref.: Zima przyszła już, 

Gwiżdże wiatr, gwiżdże wiatr, 

Trzeszczy mróz, trzeszczy mróz. 

Zima przyszła już, 

Gwiżdże wiatr, trzeszczy mróz. 

 

2) Narty przypiął sobie mały Krzyś, 

Łyżwy założyła Jola, 

Wszystkie dzieci jechać dzisiaj chcą 

Na saneczkach do przedszkola. 

 

Ref.: Zima przyszła już… 

 

3) Nawet mały kotek cieszy się, 

Łapiąc w łapki płatki śniegu. 

Chciał dogonić wszystkich- no i bęc, 

Wpadł na zaspę w pełnym biegu. 

 

Ref.: Zima przyszła już… 



 

Temat kompleksowy: 

‘’Idą święta’’ 

 

Termin realizacji: 20.12-24.12.2021 r.  

 

Cele główne: 

• poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,  

• wzbogacanie zasobu słownictwa, 

• utrwalanie gry na poznanych instrumentach,  

• kształtowanie poczucia rytmu, 

• rozwijanie sprawności rachunkowych,  

• utrwalanie pojęć: wysoko, nisko. 

• rozwijanie sprawności ruchowej,  

• rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, 

• wzbogacenie słownictwa,  

• rozwijanie sprawnościowi manualnej. 

 



 

‘’Zima, zima, zima, pada, pada śnieg’’ 

 

1) Zima, zima, zima, pada, pada śnieg 

Jadę, jadę w świat sankami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

 

2) Jaka pyszna sanna – parska raźno koń 

Śnieg rozbija kopytami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

 

3) Zasypane pola – w śniegu cały świat  

Biała droga hen przed nami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 



Temat kompleksowy:  

‘’Moja dzielnica-Białołęka’’ 

 

Termin realizacji: 27.12-31.12.2021 r.  

 

Cele główne: 

-poznanie legendy o powstaniu Wisły,  

-uważne słuchanie opowiadania,  

-wyodrębnianie elementów fantastycznych i realistycznych w legendzie 

-przygotowanie samodzielnie krótkiej inscenizacji,  

-doskonalenie umiejętności wchodzenia w role 

-zapoznanie z piosenką,  

-rozmowa na temat treści piosenki 

-nauka piosenki metodą ze słuchu, na zasadzie echa  

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

centymetry) 

-kształtowanie rozumienia pomiaru długości 

-porównywanie długości: dłuższy, krótszy, tej samej długości 

-wzajemne wspieranie się i współdziałanie tak, aby osiągnąć cel. 

-rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia 

-rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania 

czegoś nowego, oryginalnego. 

-rozwiązywanie zagadek słuchowych 

-kształtowanie miłej i wesołej atmosfery w grupie przedszkolnej 

 

 



 

 

‘’Wytrysła Wisła’’ (muz.: F. Leszczyńska, sł.: B. Lewandowska) 

 

Wytrysła Wisła z gór 

Chciał ją zatrzymać bór 

Szumiały jej drzewa, ptak dla niej śpiewał 

Lecz zastawiła bór. 

Refren: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek 

Chce zatrzymać Wisłę wioska 

Wyszła na Wiślany brzeg! 

Lecz dalej Wisła mknie! 

Bo Polskę zwiedzić chce! 

Urosła po drodze, już statki i łodzie 

Na falach huśtać chce. 

Refren: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek! 

Chce zatrzymać Wisłę Kraków, 

Wyszedł na wiślany brzeg! 

Wytrysła Wisła z gór 

Chciał ją zatrzymać bór 

Szumiały jej drzewa, ptak dla niej śpiewał 

Lecz zastawiła bór 


