
 

ZABKI 
GRUPA II 

 

Zadania realizowane w miesiącu: LISTOPAD 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

  Idzie jesień… z deszczem 

 Mój dom  

 Moja rodzina  

  Moje prawa i obowiązki  

 Moje zdrowie i bezpieczeństwo  

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 

„Idzie jesień… z deszczem” 

 

 

TERMIN REALIZACJI: 02.11 – 05.11. 2021r.  

 

Cele  główne: 

 poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych 

charakterystycznych dla jesieni; 

 zwrócenie uwagi na środki ostrożności, jakie należy 

zachować podczas burzy; 

 instrumentacja piosenki; 

 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; 

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze 

względu na jakość; 

 dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby 

kontynuowania dostrzeżonego rytmu; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 utrwalanie umiejętności posługiwania się określeniami 

dotyczącymi kierunków w przestrzeni; 

 utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych 

cech jesiennego krajobrazu; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 

 

 



Deszczyk  
słowa i muzyka B. Forma 

I. Kapu-kapu, pada deszcz, 

 strugi lecą z nieba. 

 A ja jednak powiem wam: 

 martwić się nie trzeba. 

Ref.: Weź parasol zaraz do ręki, 

 włóż na nogi kalosze. 

 Zanuć słowa tej piosenki 

 i wesoło ruszaj w drogę. 

 Weź parasol zaraz do ręki, 

 włóż na nogi kalosze. 

 Zanuć słowa tej piosenki 

 i wesoło ruszaj w drogę. (2x) 

II. Kapu-kapu, kapu, kap, 

 deszczyk z nieba leci, 

 w kroplach deszczu, nucąc tak, 

 idą sobie dzieci. 

Ref.: Weź parasol… 

III. Kapu-kapu, pada deszcz, 

 wszystko mokre w koło. 

 Przez kałuże sobie skacz, 

   śmiejąc się wesoło. 

Ref.: Weź parasol 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY:  

 

„Mój dom” 

 

TERMIN REALIZACJI: 07.11 – 12.11. 2021r.  

 

Cele  główne: 

 zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania; 

 zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic  

w wyglądzie domów; 

 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; 

 opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki; 

 rozwijanie umiejętności matematycznych; 

 zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu; 

 rozwijanie reakcji na sygnał; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Urządzenia domowe  
(sł. i muz. D. i K. Jagiełło) 

I. Do czego służy pralka? 

Wiadomo, że do prania. 

Do czego telewizor?  

Już wiem – do oglądania. 

Do czego służy kuchnia, 

na pewno dobrze wiesz, 

to na niej ugotujesz, 

co potem chętnie zjesz. 

II. Do czego służy szafa? 

To miejsce na ubrania. 

Do czego zaś odkurzacz? 

Znów wiem, do odkurzania. 

Do czego mikrofala, 

na pewno dobrze wiesz, 

w niej można podgrzać wszystko, 

co potem chętnie zjesz. 

III. Do czego służy toster? 

Do chleba tostowania. 

Do czego służy czajnik? 

Do wody gotowania. 

Do czego jest lodówka, 

na pewno dobrze wiesz, 

w niej możesz schłodzić wszystko, 

co potem chętnie zjesz.  

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 

„Moja rodzina” 

 

TERMIN REALIZACJI: 15.11 – 19.11. 2021r.  

 

Cele główne: 

 nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny; 

 rozwijanie percepcji słuchowej; 

 rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce; 

 reagowanie na ustalone sygnały; 

 wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie; 

 rozwijanie umiejętności matematycznych; 

 zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami 

swojej rodziny; 

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Moja mama i mój tata 

sł. i muz. Jolanta Kucharczyk 

I. To właśnie moja mama, a to mój tata, 

najlepszy chyba duet z całego świata. 

Gdy mama zwykle nami i domem się zajmuje, 

to tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje. 

Ref.: Rower, pralkę i suszarkę, i zepsuty kran, 

zamek w szafce i szufladce – wszystko zrobi sam. 

Czy się okno nie domyka, czy też skrzypią drzwi, 

tata wszystko to naprawi w mig. 

Tata wszystko to naprawi w mig. 

II. Więc mama robi obiad, zakupy, pranie, 

i o porządek w domu dba doskonale. 

Upiecze pyszne ciasto i tort udekoruje, 

a tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje.   

Ref.: Rower, pralkę i suszarkę... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 

„Moje prawa i obowiązki”  

 

 

TERMIN REALIZACJI: 22.11 – 26.11. 2021r.  

 

Cele główne: 

 poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny; 

 zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych 

obowiązków; 

 rozwijanie reakcji na ustalone sygnały; 

 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; 

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu 

na jakość; 

 rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach  

i treściach przekazywanych przez nauczyciela; 

 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania  

i zapamiętywania poleceń; 

 nabywanie sprawności fizycznej; 

 zapoznaje się z zabytkami Białołęki; 

 potrafi wymienić 3 miejsca zabytkowe na Białołęce; 

 ma szacunek do historii i dziedzictwa małej ojczyzny. 

 utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 



 
 

Dom 

Daleko stąd dom 

Ja w sercu mam go 

Choć nie jest łatwo iść przez świat, hej 

Daleko stąd dom 

Ja w sercu mam go 

Powrócę, czekaj na mnie tam 

Daleko stąd dom, oh, oh 

Daleko stąd dom, oh, oh 

Woła mnie dom 

Daleko stąd 

Wiatr z moich bliskich stron 

Ciepło Twoich rąk 

Wspominam to 

Ojcowski głos 

Los tak rozproszył nas jak rozbitków sztorm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY:  

 

„Moje zdrowie i bezpieczeństwo”  

 

 

TERMIN REALIZACJI: 29.11 – 03.12. 2021r.  

 

Cele główne: 

 zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego 

zachowania się podczas ich brania; 

 poznanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem 

lekarstw; 

 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; 

 rozwijanie umiejętności wokalnych; 

 zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania; 

 rozwijanie sprawności rachunkowych; 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania 

poleceń; 

 nabywanie sprawności fizycznej; 

 kształtowanie nawyków higienicznych; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 

 

 

 

 



Wszystkie dzieci chcą być zdrowe  

sł. i muz. K. Gowik 

I. Kto chce zdrowe ząbki mieć, 

 musi pastą czyścić je. 

 Kto chce cały czysty być,  

 wodą z mydłem musi się myć! 

Ref.: Wszystkie dzieci chcą być zdrowe 

 i wszystkie chcą być grzeczne. 

 Do zabawy wciąż gotowe 

 i bardzo bezpieczne. 

II. Kto chce zdrowy brzuszek mieć, 

 musi dobre rzeczy jeść. 

 Kto chce przez ulicę przejść,  

 musi z mamą na pasy wejść. 

Ref.: Wszystkie dzieci chcą… / bis 

III. Kto chce bardzo silny być, 

 musi co dzień mleko pić. 

 Kto chce rosnąć tak jak las 

 – gimnastyką zająć się czas! 

Ref.: Wszystkie dzieci chcą… /bis 

 

 


