
Zagadnienia programowe na luty 2023 dla Grupy III 

Tematyka kompleksowa:  

1. Wszystko jest muzyką 
2. Pod ziemią, pod wodą 
3. W kosmosie 
4. Prehistoryczny świat 

Cele ogólne: 

Tydzień I „Wszystko jest muzyką” 

 uświadomienie dzieciom znaczenia dźwięków w codziennym życiu, refleksja nad 
tym, czym jest cisza, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, umiejętności 
wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie 
zasad komunikacji, kształtowanie sprawności fizycznej 

 zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry, wprowadzenie litery „n”, „N”, 
rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie  
z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, 
utrwalenie ich nazw, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej 

 poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie  
w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, 
porządkowym, graficznym), wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności 
zapamiętywania i odczytywania rytmów 

 utrwalenie nazw emocji, min z nimi związanych, kształtowanie umiejętności 
wyrażania emocji, wspomaganie rozwoju społecznego, poznanie piosenki, 
kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, 
dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań 

 pobudzanie do ekspresji artystycznej, stymulacja wielu zmysłów, rozwijanie 
umiejętności plastyczno-technicznych, poszerzanie wiedzy na temat 
prawidłowego zachowania podczas koncertu ćwiczenie aparatu mowy (przez 
wymawianie wyrazów dźwiękonaśladowczych) 
 

Tydzień II „Pod ziemią , pod wodą” 

 zapoznanie z naturalnymi zasobami ziemi, rozwijanie sprawności fizycznej, 
kształtowanie percepcji wzrokowej, zachęcanie do odbierania świata wieloma 
zmysłami, kształtowanie prawidłowych sposobów radzenia sobie z emocjami, 
doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego, rozwijanie umiejętności 
słuchania i rozumienia tekstu literackiego 

 wprowadzenie litery „w”, „W”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej 
oraz głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia 
„rafa koralowa”, rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej oraz 
umiejętności plastyczno-technicznych 

 doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania oraz dokonywania innych 
czynności matematycznych w zakresie 10, utrwalenie wiedzy na temat złóż 
surowców, kopalni i ich rodzajów, eksperymentowanie i wyciąganie  wniosków 

 zapoznanie z naturalnymi dźwiękami Ziemi, pobudzanie do aktywności 
muzyczno-ruchowej, kształtowanie poczucia formy muzycznej, ćwiczenie 
orientacji w przestrzeni, kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu 
literackiego oraz dostrzegania jego humorystycznego przekazu, rozwijanie 
sprawności i tężyzny fizycznej 



 zapoznanie dzieci z budową wulkanu oraz procesami zachodzącymi w nim, 
rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, stymulowanie wielu zmysłów, 
zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, 
rozwijanie sprawności fizycznej  

 
Tydzień III „W kosmosie” 

 poznanie pojęć „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, zapoznanie ze sprzętami 
do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronom, astronauta), 
poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu 
obrotowego Ziemi (dzień i noc), rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do 
wykonywania prac plastyczno-technicznych 

 wprowadzenie litery „p”, „P”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej 
oraz głoskowej, utrwalenie pojęć: „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, 
utrwalenie nazw planet, wiadomości o ruchu planet wokół Słońca oraz wokół 
własnej osi, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i plastycznych 

 utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, poznanie 
nazw i wyglądu statków kosmicznych, ubrań astronautów, liczenie elementów, 
porównywanie liczebności zbiorów, ćwiczenie umiejętności kodowania  
i dekodowania, wyrażanie ekspresji twórczej podczas budowania rakiet,  

 poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie 
kreatywności i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu 
literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, rozwijanie sprawności 
fizycznej, czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno- ruchowych 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, 
rozwijanie umiejętności matematycznych, podsumowanie wiedzy z całego 
tygodnia, zachęcanie do ekspresji twórczej, w tym plastycznej 

 
Tydzień IV „Prehistoryczny świat” 

 zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i relikty przeszłości, 
uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka, zapoznanie z zawodem 
archeologa, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego  
i prowadzenia rozmowy na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej 

 wprowadzenie litery „j”, „J”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej 
oraz głoskowej, utrwalenie nazw zawodów (archeolog, paleontolog), poszerzenie 
wiadomości o dinozaurach, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych 
 i manualnych 

 doskonalenie umiejętności matematycznych, w tym kodowania, liczenia, 
układania rytmów, utrwalanie figur geometrycznych, poszerzenie i utrwalenie 
wiedzy na temat dinozaurów i ich życia, wyrażanie ekspresji twórczej, zachęcanie 
do zabaw badawczych i wyciągania z nich wniosków 

 rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego 
słuchania tekstu literackiego i pozyskiwania z niego wiadomości, ćwiczenie 
percepcji słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do wykonywania przestrzennych 
prac plastycznych,  

 rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, 
zachęcanie do poznawania nowych rzeczy. 
  



 
Wiersz: 

 

„Ziemia” 
Urszula Piotrowska 

 
Ziemia rozdaje skarby z ochotą -  

na przykład węgiel, siarkę lub złoto. 
Plony z ogrodu, lasu i pola, 

nawet z doniczki, gdyby ktoś wolał. 
Jest naszym domem, na niej mieszkamy, 
więc wokół Słońca wciąż krąży z nami. 

 

Piosenka: 

„Ufoludki” 

Mój brat wciąż czyta o kosmitach 
Gwiazdach, planetach i orbitach 
O niczym innym nie chce słyszeć 

Nawet do UFO listy pisze 
Wreszcie zasłużył na nagrodę 

I latający ujrzał spodek 
Bo wylądował dziś w ogródku  
Pojazd zielonych ufoludków. 

Ref. Zielone włosy, zielone butki 
Całe zielone są ufoludki. 

Kot na ich widok zaraz zmyka 
Dziwnego boi się ludzika 

Pies szybko przykrył nos ogonem 
Może to gryzie to zielone 

A czym się żywi śmieszny tworek 
Czy zjedzą z nami podwieczorek. 

Kompot dostały, tort dostały 
Zjadły, wypiły, odleciały. 

Ref. Zielone włosy, zielone butki 
Całe zielone są ufoludki. 


