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Źródło internet 

Tematy kompleksowe 

1. Ferie to jest super sprawa 

2. Ptaki zimą 

           3.   Lubimy się śmiać 

                                                      4.   Zimowe zabawy 

                                                      5.  Kim będę, gdy dorosnę? 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dziecka: 

• Współpracuje w zespole. 
• Wie, jak należy się bezpiecznie zachować podczas ferii 
• Stara się skupić uwagę na wykonywanym zadaniu. 
• Dba o porządek w swoim otoczeniu. 
• Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, wyciąga wnioski z obserwowanych zjawisk. 
• Rozwiązuje proste zagadki. 
• Rozpoznaje i nazywa emocje. 
• Rozwija ciekawość badawczą. Poznaje właściwości magnesu, śniegu, wody, lodu. 
• Orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej. 
• Klasyfikuje przedmioty zgodnie z określoną zasadą. 



• Przelicza elementy. 
• Stosuje liczebniki główne i porządkowe. 
• Odtwarza układy rytmiczne. 
• Stara się szacować wielkość „na oko”. 
• Orientuje się w schemacie własnego ciała. 
• Układa kompozycje z figur geometrycznych. 
• Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat. 
• Odgrywa role w zabawach parateatralnych. 
• Chętnie obserwuje przyrodę. Wymienia cechy aktualnej pory roku. 
• Nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne. 
• Rozpoznaje niektóre produkty spożywcze. 
• Uczestniczy w zajęciach kulinarnych – przygotowanie ciasta na naleśniki. 
• Znajduje na mapie Polski góry. 
• Wykonuje prace plastyczno-techniczne.  
• Rozwija umiejętności manualne, sprawność grafomotoryczną. 
• Posługuje się nożyczkami i klejem. 
• Stara się mówić wyraźnie. Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne. 
• Uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. 
• Porusza się w rytm muzyki. 
• Reaguje na sygnał dźwiękowy. 

• Określa natężenie muzyki: cicho, głośno. 

• Stara się dbać o swoje bezpieczeństwo     

         
WIERSZ  A jak będę dorosła 
 
 
Jak mi ręce urosną, 
jak mi nogi urosną, 
jak już będę dorosła 
i wysoka jak sosna,                                                                    
to zostanę, zostanę, zostanę... no, kim? 
To na pewno zostanę lekarzem! 
Przyjdę w białym fartuchu, 
mamie zajrzę do ucha, 
tatę klepnę po brzuchu,                                                                
powiem: ,,Trzymaj się, zuchu!”, 
i zapiszę, zapiszę, zapiszę... no, co? 
I zapiszę paskudne lekarstwo! 
Co mi płacze i krzyki!                                                                          źródło internet  
Będę robić zastrzyki! 
Będę strasznie się trudzić! 
A jak już mi się znudzi, 
to zostanę, zostanę, zostanę... no, kim? 
To zostanę okrutnym piratem! 
Nie posłucham się taty 
Będę strzelać z armaty, 



będę w worku pękatym 
przechowywać dukaty, 
będę straszną mieć brodę i pistolet... i co? 
I piracką przepaskę na oku! 
Co mi wiatry i burze! 
Mogą trwać jak najdłużej! 
Niechaj żyją podróże! 
A jak nimi się znużę, 
to pojadę, pojadę, pojadę... no, gdzie? 
To pojadę z powrotem do mamy! 
Danuta Wawiłow  

Tekst piosenki: PINGWINEK 

 

1. Ja jestem mały pingwin  
Pokażę teraz Wam  
Jak chodzę tip-topami  
Bo nóżki krótkie mamRef: Tip-top, Tip-top, Tip-
top  
Tip-top, Tip-top, Tip-top  
Tip-top, Tip-top, Tip-top  
Tip-top, Tip-top, Tip-top  
Tip-top, Tip-top, Tip-top 

2. Ja jestem mały pingwin  
Saneczek nie mam, nie  
Bo ja na swoim brzuszku  
Uwielbiam ślizgać się 

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top                                         źródło internet  
Tip-top, Tip-top, Tip-top  
Tip-top, Tip-top, Tip-top  
Tip-top, Tip-top, Tip-top  
Tip-top, Tip-top, Tip-top 

3. Ja jestem mały pingwin  
I rybki lubię jeść  
Wciąż pływam w zimnej wodzie  
Nurkuję śmiało też 

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top  
Tip-top, Tip-top, Tip-top  
Tip-top, Tip-top, Tip-top  
Tip-top, Tip-top, Tip-top  
Tip-top, Tip-top, Tip-top / x2 




