
Zagadnienia programowe na luty 2023 dla Grupy V 

Tematyka kompleksowa: 

1. Wszystko jest muzyką 

2. Pod ziemią, pod wodą 

3. Prehistoryczny świat  

4. W kosmosie 

 

Tydzień I: Wszystko jest muzyką 

• wzbogacanie wiadomości na temat dawnych i współczesnych przedmiotów 

służących do odtwarzania muzyki, rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie 

umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie 

umiejętności współpracy 

• poznanie kształtu litery n, N, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, 

rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie umiejętności gry na instrumentach, 

rozwijanie umiejętności współpracy 

• rozpoznawanie i pisanie po śladzie liczby 10, określanie jej aspektu kardynalnego, 

porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, percepcji 

słuchowej, utrwalanie nazw instrumentów muzycznych 

• rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności 

wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie sprawności fizycznej, utrwalenie nazw 

emocji, kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji oraz 

nastrojów w muzyce 

• pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, rozwijanie sprawności manualnej, 

zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie 

umiejętności współpracy, trening integracji sensorycznej 

 

Tydzień II. Pod ziemią pod wodą 

• wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych, doskonalenie 

umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie 

sprawności fizycznej i umiejętności współpracy 

• poznanie kształtu litery w, W, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, 



wzbogacanie wiadomości na temat podwodnych zwierząt, rozwijanie umiejętności 

współpracy 

• doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, 

doskonalenie orientacji przestrzennej, wzbudzanie ciekawości świata, rozwijanie 

umiejętności współpracy podczas eksperymentowania 

• rozwijanie percepcji słuchowej, uwrażliwienie na muzykę klasyczną, rozwijanie 

słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności gry na niekonwencjonalnych 

instrumentach, kształtowanie umiejętności wykonywania pracy do końca 

• wzbudzenie ciekawości świata, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie 

zmysłów (dotyku i wzroku), doskonalenie współpracy, trening integracji sensorycznej 

 

Tydzień III. Prehistoryczny świat 

• zaciekawienie historią, zawodem paleontologa i archeologa, wzbogacenie 

słownictwa, zachęcanie do dbania o pamiątki, rozwijanie sprawności fizycznej, 

umiejętności współpracy 

• poznanie kształtu litery j, J, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, 

utrwalenie nazw zawodów: archeolog i paleontolog 

• doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności, utrwalanie 

wiadomości na temat kwadratu, rozwijanie umiejętności układania trzy- i 

czteroelementowych rytmów, rozwijanie umiejętności sprzątania swojego miejsca 

pracy 

• rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem, kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na 

określony temat, wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów 

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, 

zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie 

umiejętności współpracy, trening integracji sensorycznej 

 

Tydzień IV. W kosmosie 

• wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym, wzbogacanie 

słownictwa, rozwijanie ciekawości poznawczej, sprawności fizycznej, umiejętności 

współpracy 



• poznanie kształtu litery p, P, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, 

rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy 

• utrwalenie nazw figur geometrycznych, zapoznanie ze znakiem równości, 

doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, rozwijanie 

orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności sprzątanie swojego miejsca pracy 

• rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do 

wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacanie 

wiedzy na temat Księżyca 

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie 

do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, pobudzanie, 

stymulowanie zmysłów, trening integracji sensorycznej 

 

Wiersz: „Świat dinozaurów” 

Tego żarłoka, Diplodoka, 

Tyranozaur nie spuszcza z oka. 

Diplodok musi zwiać przed potworem 

I przed drapieżnym małym Raptorem. 

Tam Triceratops przeżuwa liście. 

Raptor zjeść chciałby go oczywiście, 

Lecz Triceratops ma wygląd srogi: 

Pancerz jak kołnierz, trzy wielkie rogi! 

Patrz, Stegozaur, wyszedł na słońce. 

Płyty na grzbiecie, w ogonie kolce. 

Wraz z Brontozaurem, gadem-wieżowcem 

Żują listeczki jak wielkie owce. 

W górze latają we wszystkie strony 

Pterodaktyle, pteranodony, 

Ich smocze cienie po falach płyną. 

Nad Ichtiozarów morską głębiną. 

Świat, w którym rządzą zęby, pazury… 

Trochę ciekawy, trochę ponury. 

Tyle w nim żyło zwierząt wspaniałych. 

Ciekawe, gdzie się wszystkie podziały? 



 

Piosenka „W kosmosie” 

sł. Anna Urszula Kamińska, muz. Katarzyna Waszkiewicz 

W noc gwiaździstą ujrzeć mogę 

na tle nieba Mleczną Drogę. 

W niej Słoneczny Układ mamy,. 

Słońce oraz osiem planet! 

Ref.: Krąży, krąży wciąż bez końca. 

osiem planet wkoło Słońca. 

Każda pędzi po orbicie, 

Z nimi Ziemia, gdzie jest życie! 

Pragnę tak zobaczyć z bliska 

Kosmos, co energią tryska. 

Gwiazdy, Księżyc i planety 

chcę podziwiać z mej rakiety. 

Ref.: Krąży, krąży wciąż bez końca… 

Słońce Ziemię nam ogrzewa, 

wszystko rośnie i dojrzewa. 

Tu nasz dom w kosmosie mamy. 

I szczęśliwie dorastamy! 

Ref.: Krąży, krąży wciąż bez końca… 

 


