
 

Zamierzenia wychowawczo – 

dydaktyczne 

Luty 2022 

Grupa V Sowy 

 

Tematy kompleksowe:  

 

• „Muzyka wokół nas.” 

• „Nie jesteśmy sami w kosmosie” 

• „Mój wymarzony zawód” 

• „Zwierzęta z dżungli i sawanny” 
 
 

Temat kompleksowy: „Muzyka wokół nas”. 

Termin realizacji: 07.02-11.02.2022r. 

Cele: 

Dziecko: 

• zna swoją miejscowość, 
• wie, że warto dążyć do wyznaczonego celu, 

• cieszy się ze wspólnego grania z innymi dziećmi, a nie tylko z 
wygranej, 

• chętnie pracuje w parach lub zespołach.  
• rysuje domy według kodu podanego przez n-la. 

• nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich 
znaczenie, 

• klasyfikuje domy według wielkości, kształtu koloru i rodzaju. 
• uważnie słucha, 

• rozpoznaje dźwięki związane z Warszawą, 
• odpowiada na pytania pomocnicze. 

• wypowiada się na temat opowiadania,  
• słucha muzyki, dostrzega jej piękno,  

• rysuje po śladach rysunków,  



• wymienia głoski w słowach: waga, Wanda;  
• układa schematy i modele tych słów,  

• rozpoznaje i nazywa poznane litery.  

• Wykonuje prace według instrukcji nauczyciela 

• Wie jaki instrument muzyczny wykonuje. 

• Potrafi posprzątać swoje stanowisko pracy.  

• rozwija umiejętności liczenia,  

• zna ze znak odejmowania, dodawania.  
• utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych, 

• gra na instrumentach perkusyjnych, 
•  uczestniczy w zabawie przy piosence,  

• wykonuje papierowy akordeon,  

• rozpoznaje i nazywa akordeon. 
 

Piosenka ,,Czarodziejski koncert" (sł. i muz. K.Gowik) 

 

I Instrumenty już czekają, zaraz będą razem grały, 

 

wyczaruja piękne nutki i  zabiorą wszystkie smutki. 

 

Pan dyrygent już gotowy, che, by wszystkie go słuchały, 

 

a nastroje są gorące, zaraz będzie piękny koncert. 

 

  

 

Ref.: Patrzą instrumenty na dyrygenta swego, 

 

bez batuty w jego ręce wszystko będzie do niczego ... 

 

  

 

II Smyczki głaszczą struny skrzypiec, ocierają się jak kotki, 

 

wiolonczela i altówki dają dźwięk jak lizak słodki. 

 

Z boku harfa i gitara ze strunami do szarpania. 

 

Wszyscy chcą tu być najlepsi, wszyscy chcą mieć szóstkę z grania! 

 



  

 

Ref.: Patrzą instrumenty ... 

 

  

 

III  Z tyłu siedzą srebrne flety: gdy w nie dmuchać, pięknie grają . 

 

Za fletami złote trąbki trąbią, ile siły mają.  

 

Saksofony i klarnety tak dmuchają, że o rety! 

 

Razem z nimi buczy tuba, bardzo duża, bardzo gruba. 

 

  

 

Ref.: Patrzą instrumenty ... 

 

  

 

IV  A pośrodku wielki, czarny - to fortepian z klawiszami, 

 

kiedy palce w nie uderzą, płyną dźwięki ponad nami. 

 

Całkiem z tyłu wielkie bębny dudnią tak, że drży powietrze. 

 

Jaki wielki, cudny koncert, grajcie jeszcze, grajcie jeszcze! 

 

  

 

Ref.: Do niczego !!! 

 

 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy : „ Nie jesteśmy sami w kosmosie” 

Termin realizacji: 14.02-18.02.2022 r. 

Cele: 

Dziecko: 

 

• rozwija mowę 

 • zna litery składające się na napis: walentynki 

• rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,  

• potrafi dokonywać analizy i syntezy słuchowej,  

• rozpoznaje i nazywa poznane litery  

• Wypowiada się całymi zdaniami 

• Wykonuje serduszko według polecenia nauczyciela 

• Zna swoją rolę na przedstawieniu.  

• potrafi liczyć w danym zakresie, 

• dostrzega cykliczność dni tygodnia, liczy w dostępnym zakresie,  

● dodaje i odejmuje w zakresie dziesięciu,  

● rozpoznaje i nazywa liczbę 10,  

● stempluje po kartce według instrukcji nauczyciela 

● Wykorzystuje różne materiały 

● Rozwija sprawność manualną  

● Wie jakie są planety Układu Słonecznego 

● Potrafi wymienić gwiazdozbiory 

● Rozwija mowę poprzez budowanie dłuższych wypowiedzi. 

● Potrafi powtórzyć słowa piosenki 

● Potrafi wystukać rytm na instrumentach 



● Wypowiada się na temat usłyszanego utworu 

● wzbogaca słownictwo o słowa związane z kosmosem,  

● wie, kim był Mikołaj Kopernik i o czym mówiła jego teoria, 

● Wie czym różni się luneta od teleskopu 

 

Kosmiczny sen (sł. i muz. K. Gowik) 

I. Czterej kosmici przylecieli, 

w moim pokoju przystanęli. 

Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy, 

ale pewnego chłopca szukamy. 

Ten chłopiec wielkim jest leniuszkiem 

i często chowa się pod łóżkiem, 

Nie słucha taty, na brata krzyczy 

i nie chce mamie swej pomóc w niczym”. 

Ref.: A przecież trzeba dobrym być, 

słodką minę mieć, 

bo inaczej trochę wstyd… 

Być leniuszkiem? Nie! 

Być kłamczuszkiem? Nie! 

Lepiej iść do mamy i przytulić się. 

II. Czterej kosmici odlecieli, 

bo porozmawiać z kim nie mieli. 

A ja czerwony jak pan buraczek 

pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę… 

A potem bardzo się zdziwiłem, 

bo się po prostu obudziłem. 



To tylko sen był, och, wspaniale! 

Już nigdy zły nie będę wcale. 

 

 

Temat kompleksowy: „Mój wymarzony zawód” 

Termin realizacji: 21.02-25.02.2022 r. 

Cele: 

Dziecko: 

• Wie, kim jest weterynarz 

• Potrafi wymienić miejsce pracy weterynarza 

• Wypowiada się pełnymi zdaniami  

• Wykonuje pracę według instrukcji nauczyciela 

• Potrafi odwzorować domowe zwierzę 

• Maluje według własnego pomysłu  

• Poszerza wiedzę na temat zawodu 

• Potrafi podzielić wyraz na głoski i sylaby. 

• Buduje dłuższe wypowiedzi  

• Rozpoznaje różne etapy rozwoju ludzkości 

• Wie czym zajmuje się archeolog 

• Wie jakimi narzędziami się posługuje 

archeolog 

• Posługuje się sprawnie gliną 

• Wykonuje pracę przestrzenną według instrukcji nauczyciela 

• Rozwija sprawność manualną 



• Potrafi przenieść swoje emocje na płótno 

• Rozwija sprawność manualną. 

• Potrafi określić nominał banknotu 

• Rozwija mowę 

• Potrafi odegrać rolę w jaka się wciela. 

 

 

 

 

Temat kompleksowy: „Zwierzęta z dżungli i 

sawanny” 

Termin realizacji: 28.02-04.03. 2022 r. 

Cele:  

Dziecko: 

• wypowiada się na temat opowiadania,  

• rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne, 

• układa schematy i modele słów: zebra, Zenek, 

• rozpoznaje i nazywa poznane litery,  

• rysuje po śladach rysunków.  

• układa z kamyków tangramy 

• reaguje na sygnały muzyczne  

• dodaje i odejmuje w zakresie dziesięciu na konkretach,  

• układa działania, 

• rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne, 

• śpiewa piosenkę, 

• ilustruje ruchem tekst piosenki, 

• tańczy do rytmu z rekwizytem.  



• nazywa i rozpoznaje zwierzęta dorosłe oraz ich młode 

• rozwiązuje zagadki słuchowe, 

• potrafi przeliczać zbiory do 15. 

• zna zawód zootechnik 

• wie jak karmione są zwierzęta w zoo 

• rozwiązuje zagadki 

• rozwija mowę wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,  

• rozpoznaje i nazywa żyrafę 

• rozpoznaje i nazywa zwierzęta przedstawione na ilustracjach 

 

Piosenka „Wielka Dżungla” 

 

1. Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla, 

poplątane zwoje dzikich lian. 

Mieszka sobie w bambusowej chatce 

Ambo Sambo wielkiej dżungli pan. 

Ref: Strusie mu się w pas kłaniają, 

Małpy na ogonach grają. 

Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam. 

2. Ambo, Sambo doskonale znam go, 

węża się nie boi ani lwa. 

Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców, 

w dłoni coś smacznego zawsze ma. 

 

Ref: Strusie mu się w pas kłaniają, 

Małpy na ogonach grają. 

Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


