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PLANY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 
 

LUTY 

 

GRUPA „SKRZATY” 

5/6 – LATKI 

 

2022/2023 

 

30.01.2023 – 3.02.2023 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

JESTEM SAMODZIELNY W KUCHNI 
 
DZIEŃ 1: POZNAJEMY KUCHNIĘ 
DZIEŃ 2: PORY DNIA 
DZIEŃ 3: PYCHOTKA-SMAKOTKA 
DZIEŃ 4: ZAROZUMIAŁA ŁYŻECZKA 
DZIEŃ 5: MOJE ULUBIONE DANIE 

 
 

PIOSENKA 
 

„Pychotka-smakotka” 
1. Mam pomysł znakomity na nasze apetyty, 

zapraszam was do kuchni, 
gdzie pachnie szarlotką. 
Idź mamo na wagary, 

zrobimy czary-mary, 

a z czarów tych powstanie pychotka-smakotka. 

Ref.: Pychotka-smakotka, smakotka-pychotka, 

dla miska, dla lalki i dla kotka. 

A jak się troszeczkę lepiej postaramy, 

to będzie pychotka i dla mamy. 

2. To mogą być ciasteczka, 

kanapka jak łódeczka, 

sałatka z niespodzianką 
schowaną do środeczka. 

Bo jak najbardziej w świecie 

smakuje wszystkim dzieciom 

zrobiona własnoręcznie 

pychotka-smakotka. 

Ref.: Pychotka-smakotka …. (…) 

 
WIERSZ 

 
„Podwieczorek w kolorowy wzorek” 

D. Gellner 
Dzisiaj będzie podwieczorek w kolorowy, piękny wzorek. 

Chleb nam pokroiła pani, resztę już zrobimy sami. 

Fiku - miku, fiku, już jest obrus na stoliku! 

Teraz szklanki i kubeczki, talerzyki i łyżeczki. 
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Kilka małych filiżanek i złotego soku dzbanek. 

Mam rzodkiewkę i szczypiorek, będzie pyszny podwieczorek! 

Podwieczorek, podwieczorek w kolorowy, piękny wzorek. 

Są kanapki w barwne łatki, na kubeczkach kwitną kwiatki...... 

Z talerzyków zszedł baranek, zjada kwiatki malowane. 

Teraz wszystkich zapraszamy: babcie, dziadków, ciocie, mamy, 

koleżanki i kolegów i życzymy im smacznego. 

 

6.02.2023 – 10.02.2023 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM  
 
DZIEŃ 1: LICZYMY GWIAZDKI 
DZIEŃ 2: ROK MA DWANAŚCIE MIESIĘCY 
DZIEŃ 3: WAŻYMY TOWARY  
DZIEŃ 4: MIERZYMY 
DZIEŃ 5: UPŁYWA CZAS  
 

PIOSENKA 
 

„O figurach” 
1. Trójkąt kąty ma trzy 

I ma trzy boki, raz dwa trzy! 

Ma trzy wierzchołki 

W nich boki łączą się 
Trójkąty są fajowe 

Spróbuj znaleźć je 

Trójkątny dach 

Trójkątny drogowy znak 

Trójkątny wieszak 

I trójkątna serwetka 

Trójkąt się chowa w literce A 

A jeśli chcesz to na trójkącie 

możesz także grać 
 

Ref.: Proste figury geometryczne 

Kwadraty i trójkąty 

Koła i prostokąty 

Na pewno wszystkie dostrzegasz cały czas 

Wkoło ich pełno, kształtują cały świat 

Kwadraty i trójkąty 

Koła i prostokąty 

Tańczą jak szalone 

Jeśli chcesz to zatańcz tak jak one 

 

2. Każdy prostokąt cztery kąty ma 

I każdy kąt jest dokładnie taki sam 

Kąty są proste więc postaw na nich kropkę 
A teraz policz ile prostokąt boków ma 

Raz, dwa, trzy, cztery, dwa są dłuższe, dwa są krótsze 

Poszukajmy razem co ma prostokątny kształt 
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Prostokątne drzwi 

Prostokątny znak drogowy 

I prostokątne okno 

Prostokątny lustro 

W telewizorze prostokąt chowa się 
W monitorze i w smartfonie i w gazecie też 

 

Ref.: Proste figury geometryczne (…) 

 

3. Kwadrat to prostokąta brat 

Ma takie same kąty, cztery boki ma 

Boki w kwadracie są sobie równe 

Spróbuj znaleźć gdzie kształt kwadratowy jest 

Kwadratowy obraz 

Kwadratowy znak drogowy 

Kwadrat na szachownicy 

Kwadrat czekoladowy 

Niejeden klocek ma kwadratowy bok 

Kostka rubika ma kwadratów moc 

 

Ref.: Proste figury geometryczne (…) 

 

4. Namaluj obręcz i wypełnij ją kolorem 

Taką figurę nazywamy kołem 

Lubi się kręcić, jest idealnie obłe 

Poszukajmy teraz co do koła jest podobne 

Koliste słońce 

Kolisty znak drogowy 

Kolisty zegar 

Kolitsty plasterek cytryny 

Moneta kołem jest, guzik w koszuli też 
Koliste ciastko tylko czeka aż ją zjesz 

 

Ref.: Proste figury geometryczne (…) 

 
WIERSZ 

 
„Dwanaście miesięcy” 

Kiedy Nowy Rok witamy to miesiące odliczamy: 

Styczeń chłodem wszystkich studzi las, zwierzęta oraz ludzi. 

Luty mrozem jest podkuty, trzeba nosić ciepłe buty. 

Marzec miesza w garncu pogody, czasami jest słońce, czasami chłody. 

Kwiecień na drzewach liście rozwija, gdy ciepła wiosna temu sprzyja. 

Maj to miesiąc jest wzorowy świat się staje kolorowy. 

Czerwiec w ciepłych barwach chodzi, bo wakacji czas nadchodzi. 

Lipiec słońcem pięknym nęci, by do ruchu nas zachęcić. 
Sierpień kosz owoców wnosi, byśmy wszyscy byli zdrowsi. 

Wrzesień - już wakacji minął czas, więc przedszkole wita nas! 

Październik w kolorowych liściach hasa i do parku nas zaprasza. 

Listopad gubi liście z drzew, wieje wiatr i pada deszcz. 

Grudzień wita nas Świętami, a Mikołaj prezentami. 
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13.02.2023 – 17.02.2023 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

ZNAMY TE BAŚNIE 
 

DZIEŃ 1: W ŚWIECIE BAŚNI  
DZIEŃ 2: WIEMY JAK POWSTAJE KSIĄŻKA / WALENTYNKI 
DZIEŃ 3: BAŚNIOWE POSTACIE Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH 
DZIEŃ 4: BAL KARNAWAŁOWY 
DZIEŃ 5: SŁUCHAMY BAŚNI 
 
 

PIOSENKI 
 

„Baśniowe postacie” 
1.Znam legendy o powstaniu Krakowa  

i stolicy Polski, Warszawie:  

o szewczyku, o smoku i Wiśle,  

o Syrence, i Warsie i Sawie.  

 

Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe,  

tysiące legend, baśni i bajek.  

Historii tyle, że trudno zliczyć, 
 chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.  

 

2. Z książek znam też krasnoludki,  

królewny i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,  
Czerwonego Kapturka, kłamczuchę,  

Kota w butach i Piękną i Bestię.  
 

Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe(…) 

 
3. Lubię czytać książki z mamą i z tatą,  

piękne wiersze, opowiadania,  

z nich się uczę, historię poznaję,  
więc zachęcam was też do czytania.  

 

Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe(…) 

 
„Brazylijska samba przedszkolaka” 

1. Brazylijska dżungla 

Tropikalny gąszcz 

Płynie amazonka 

A w niej wielki wąż. 
Tańczy kondor z anakondą 

Prosi ara jaguara 

Tylko lama tańczy sama 

Z kuguarem zła to para. 

Ref (x2): Tańczmy sambę 
Wszyscy razem w kole 

Brazylijską sambę 
Tańczy całe przedszkole 
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2. Brazylijska dżungla 

Tropikalny las 

Brazylijska samba 

Niech rozgrzewa nas. 

Tańczy kondor z anakondą 
Prosi ara jaguara, 

Tylko lama tańczy sama 

Z kuguarem zła to para 

 

Ref (x2): Tańczmy sambę 
Wszyscy razem w kole 

Brazylijską sambę 
Tańczy całe przedszkole 

 
WIERSZE 

 
„Kłopoty w bibliotece” 

M. Przewoźniak 
Książkom w pewnej bibliotece 

nudziło się tak dalece , 

że ni z tego i, ni z owego 

zaczęły grać w chowanego 

„Calineczka” się schowała 

za ogromny atlas ryb. 

Szuka krasnal Hałabała, 

gdzie się przed nim Plastuś skrył? 

Tak się wszystkie wymieszały, 

że ta pani w bluzce w prążki 

chodzi tutaj już dzień cały, 

nie znajdując żadnej książki. 

 

„Drukarz” 
W. Scisłowski 

Ile książek ukazuje się na świecie? 

Ile gazet i czasopism? – Nie wiecie! 

Rzecz od Gutenberga się zaczyna, 

a dziś taki mamy finał: 

maszynopis wpierw oddają redaktorzy, 

później drobne czcionki trzeba złożyć, 
połykają czcionki tryby maszyn, 

skąd wychodzą strony książek naszych. 

Gdy ich później po księgarniach szukasz, 

nie zapomnij, czym się trudni drukarz! 

Czasem oczy ze zmęczenia ma czerwone, 

gdy śpisz sobie, on na świeżą patrzy stronę – 

biały papier czarnych liter jest już pełen, 

więc pochyla się troskliwie nad swym dziełem 

i drukuje dalsze strony wciąż od nowa – 

i ten wierszyk też dla ciebie wydrukował. 
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20.02.2023 – 24.02.2023 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

TU ROSŁY PAPROCIE 
 

DZIEŃ 1: KIEDY ŻYŁY DINOZAURY? 
DZIEŃ 2: DLACZEGO DINOZAURY WYGINĘŁY? 
DZIEŃ 3: WĘGLOWA RODZINA 
DZIEŃ 4: SÓL I WĘGIEL 
DZIEŃ 5: PARK JURAJSKI – DZIEŃ DINOZAURA 

 
PIOSENKI 

 

„Dino i zabawa w chowanego” 
1. Wiele dinozaurów 

Chodziło po Ziemi, 

Biegały, skakały 

Wśród bujnej zieleni. 

 

Ref. Hop, hop! Dino, dino 

Baw się w chowanego, 

W takim gęstym lesie 

To jest nic trudnego! (2x) 

 

2. Rosły tam paprocie, 

Skrzypy i widłaki, 

Mogły się w nich chować 
Małe łobuziaki. 

 

Ref. Hop, hop! Dino, dino 

Baw się w chowanego, 

W takim gęstym lesie 

To jest nic trudnego! (x3) 
 

„W kopalni” 
1. Górnik świdrem węgiel kruszy, 

z latarenki światło spływa. 

Już wagonik z węglem ruszył, 

winda w górę go porywa. 

 

Ref. A dzisiaj Barbórka, wesoły to dzień! 
Zabawa górnicza, więc ciesz się i śmiej! 

 

2. Jutro węgla bryły czarne  

kolejarze w świat powiozą.  
A po jutrze - piece nasze będą  

grzały na złość mrozom.  

 

Ref. A dzisiaj Barbórka, wesoły to dzień... 
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WIERSZE 
 

„Węglowa rodzinka” 
M. Terlikowska  

To węglowa jest rodzina: parafina, peleryna,  

duża piłka w białe groszki  

i z apteki proszek gorzki,  

i z plastiku sześć koszyków,  

gąbka, co się moczy w wodzie,  

i benzyna w samochodzie, czarna smoła,  

biała świeca, to rodzina węgla z pieca.  

Widzę już zdziwione miny:  

Co ma węgiel do benzyny?  

Czy jest z węglem spokrewniona  

gąbka miękka i czerwona?  

Otóż właśnie wiem na pewno,  

że jest jego bliską krewną.  
Węgla jest po odrobinie w parafinie,  

w pelerynie, w dużej piłce w białe groszki  

i z apteki proszku gorzkim,  

i w ołówku, tym w piórniku,  

i w koszyku, tym z plastiku.  

Nawet świeczki, te z choinki,  

to też węgla są kuzynki.  

Lecz wśród wszelkiej tej rodziny,  

wśród kuzynów i rodzeństwa,  

nie ma ani odrobiny rodzinnego pokrewieństwa.  

Węgiel czarny jest jak skała,  

koszyk żółty, świeca biała.  

Skąd się wzięły te różnice?  

O! To już są tajemnice,  

które kryją się w fabryce. 
 

„Dinozaury w moim domu” 
M. Barańskiej 

W moim domu dawno temu  

dinozaury się zadomowiły.  

Na dzień dobry dały łapki,  

szybko z nami się zaprzyjaźniły.  

Darek ma dalmatyńczyka  

i Dorotka także pieska ma.  

A ja w domu już od dawna  

mam duże dinozaury dwa. (...) 
 

A. Winkel 


