
Zagadnienia programowe na luty 2023 dla Grupy IV 

Tematyka kompleksowa: 

1. Wszystko jest muzyką 

2. Pod ziemią, pod wodą 

3. W kosmosie 

4. Prehistoryczny świat 

Cele ogólne: 

Tydzień I. Wszystko jest muzyką 
 

 rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków, uświadomienie 

wartości dźwięków w życiu człowieka, rozwijanie percepcji słuchowej, 

kształtowanie wrażliwości na dźwięki, dostrzeganie dźwięków w codziennym 

życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, utrwalanie zasad komunikacji 

 rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków, uświadomienie 

wartości dźwięków w życiu człowieka, rozwijanie percepcji słuchowej, 

kształtowanie wrażliwości na dźwięki, dostrzeganie dźwięków w codziennym 

życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, utrwalanie zasad komunikacji 

 poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania 

oraz dokonywania innych czynności matematyczny w zakresie 10, 

wprowadzenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i 

odczytywania rytmów 

 wprowadzenie, utrwalenie nazw emocji, grymasów ich wyrażających, 

rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach, rozwijanie wyobraźni muzycznej, 

kształtowanie umiejętności wyrażania emocji m.in. poprzez muzykę, 

utrwalenie nazw emocji, grymasów z nimi związanych, kształtowanie 

umiejętności wyrażania emocji 

 pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, stymulacja w zakresie integracji 

sensorycznej, rozwijanie umiejętności i zdolności plastyczno-technicznych 

  

Tydzień II. Pod ziemią, pod wodą 

 zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi, uwrażliwianie dzieci na 

wartości takie jak miłość, przyjaźni, rodzina, zdrowie, kształtowanie 

umiejętności odróżniania rzeczy materialnych i wartości 

 wprowadzenie litery w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, 

głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia 

„rafa koralowa”, kształtowanie postawy otwartości i ciekawości 

 doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania 

innych czynności matematyczny w zakresie 10, utrwalenie wiedzy na temat 

złóż, kopalni i ich rodzajów, budowanie umiejętności współpracy w grupie 



 zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi, pobudzanie do aktywności 

muzyczno-ruchowej, rozwijanie wrażliwości na muzykę, otaczającą przyrodę, 

zachęcanie do poznawaniu dźwięków przyrody 

 

Tydzień III. W kosmosie 

 utrwalenie pojęć „kosmos” i „Układ Słoneczny”, poszerzenie wiedzy na temat 

dnia i nocy (ruch obrotowy ziemi) w kontekście astronomicznym, zapoznanie, 

uświadomienie wpływu promieni słonecznych na zachowanie i emocje ludzi, 

kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie, budowanie 

poczucia tożsamości ze swoją planetą 

  wprowadzenie litery p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, 

głoskowej, utrwalenie pojęcia kosmos, Układ Słoneczny, planety, 

kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu, rozwijanie 

ciekawości nauką, kosmosem 

 zapoznanie i utrwalenie figur geometrycznych i ich szczególnych cech, 

wprowadzenie znaku równości, przeliczanie, porównywanie, kształtowanie, 

pobudzanie ciekawości poznawczej dziecka 

 rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, nauka piosenki, rozwijanie 

kreatywności, wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, 

nieznanych 

 utrwalenie poznanych cyfr i liter, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, 

pobudzanie, stymulowanie zmysłów, budowanie postawy otwartości na 

innych, nieznanych 

 

Tydzień IV. Prehistoryczny świat 

 zainteresowanie historią, zapoznanie z pojęciem archeolog, paleontolog, 

kustosz, kształtowanie postawy szacunku wobec tego, co przeszłe, starsze, 

wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum, ukazanie wagi pamiątek w 

określaniu tożsamości jednostki 

  poznanie litery j, J, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i 

głoskowej, utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, kustosz, 

kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów, zachęcanie 

do dbałości o dobra kultury 

 doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania 

innych czynności matematycznych, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat 

dinozaurów i ich życia i odżywiania, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do 

wspólnej zabawy 

 utrwalenie znajomości piosenki, utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, 

rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do 

aktywnego spędzania czasu 

 utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie kreatywności, 

stymulowanie zmysłów, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, 

zachęcanie do zdobywania nowych doświadczeń 



 

                                                     Piosenka 

 

                                                   „Hymn krainy muzyki” 

sł. Aleksandra Chmielewska, 

muz. Aleksandra Chmielewska i Karolina Szczerbakowska-Biniszewska 

 

1. Gdy w przedszkolu gra muzyka – tańcujemy wkoło. 

Nie ma ciszy, nie ma nudy – bardzo jest wesoło! 

Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! 

Szybkie, skoczne pioseneczki – wszyscy uwielbiamy, a przy wolnych – jak żółwiki 

wolno się ruszamy. 

I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! 

Trąbka, flecik i fortepian – grają dziś od rana: trutu, tu tu, fiju, fiju, bum, bum, na, 

na, na, na. 

Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! 

2. Lecz żeby na instrumentach grać, trzeba się na muzyce znać, rozumieć cały 

nutowy świat. 

Ty rozumiesz? On rozumie? Bo ja TAK! Wszystkie te muzyczne sprawy – to nie 

tajemnica, dzięki naszej ulubionej – Pani Muzyce! 

Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest 

 

Wiersz 

 

                                                „Orkiestra” –Zofia Poletyło 

Szykowała się orkiestra Na wielki bal, na Sylwestra.  
Przyszły różne instrumenty – Od strunowych aż do dętych. 

 Każdy ma niezłomną wolę Zagrać dziś swą wielką rolę.  
Każdy chce być najważniejszy I ten większy, i ten mniejszy.  

Więc stroją się jak należy – Tylko talerzom nie zależy.  
A inni – do kłótni mają chęci, A inni wciąż się spierać wolą  

O to, kto może zagrać solo.  
– Skrzypce chcą wieźć prym w zespole.  

– Altówka jest zła na wiolę.  
Trąbka kłóci się z fagotem I mówi, że zagra potem.  
Wiolonczela miękko kwili: – Dajcie mi głos moi mili!  

Tylko perkusja – trzask! prask! Jej się nie spieszy – ona ma czas.  
Zahuczała wielka trąba: – Jak ja zagram – będzie bomba!  

Głos zabrał angielski rożek – On też solo zagrać może.  
Kontrabas ma kłopot z chrypką – Mogę grać, lecz nie za szybko.  

Klarnet szturchnął bęben w bok, Że już za chwilę Nowy Rok. 
 I nie wiadomo, co byłoby dalej. – Może by się dłużej spierali – Lecz wszedł dyrygent 

i po chwili Wszyscy się grzecznie ustawili.  
Już wodzirej wspiął się na palce – Chciał zacząć bal wiedeńskim walcem 

 Lecz pan dyrygent spojrzał zezem – I bal rozpoczął – polonezem.  
 


