
ZADANIA  

REALIZOWANE  

W MIESIĄCU  

Styczniu 

 

W GRUPIE  I 

Puchatki 

 

Tematy kompleksowe: 

1. „Witamy Nowy Rok” 

02-05 stycznia 2023 r.  

2. „Mijają dni miesiące lata?” 

09-13 stycznia 2023 r. 

3. „Święto Babci i Dziadka” 

16-20 stycznia 2023 r. 

4. Zima i zwierzęta 

23-27 stycznia 2023 r. 

 



 

Temat kompleksowy: 

„Witamy Nowy rok” 

                       Termin realizacji: 

02 – 05 stycznia 2023 r. 

Zadania: 

• Zajmiemy się tematem kalendarza, skupimy się na 

porach roku, miesiącach, dniach tygodnia, a także 

różnych innych sposobach pomiaru czasu. 

• Dzieci porównają różne rodzaje kalendarzy, informacje, 

jakie są w nich zawarte, a także ich wygląd. Utrwalimy 

kolejność pór roku, a przy tym będziemy doskonalić 

umiejętności matematyczne takie jak dostrzeganie 

rytmu, sekwencji.  

• Usystematyzujemy wiedzę dzieci na temat miesięcy, 

poznamy ich kolejność, a także przyporządkujemy do 

pór roku. Nasz grupowy kalendarz wzbogaci się o nazwy 

miesięcy i pór roku.  

• Poznamy różne sposoby pomiaru czasu. Przedszkolaki 

będą mogły zobaczyć różnego rodzaju zegary, a także 

ich wnętrza, spróbujemy także rozróżnić pojęcia takie 

jak sekunda, minuta oraz godzina. 

 

https://sklep.lobos.pl/zdjecia/a4-gilosz-170g25-ark-papier-na-dyplomy-217117-galeria-

papieru.Gilosz_16613.jpg?1483916400 

 

 



„Zegar” 

 muz. sł. M. Terlikowska 

U zegarmistrza gra muzyka 

aż się zasłuchał cały dom, 

bo sto zegarów naraz tyka, 

a jeden bije: bim, bam, bom. 

 

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. 

Bim, bam, bom. 

 

Zegar z kurantem przerwał drzemkę, 

aż stare kółka drgnęły w nim 

i oto zegar gra piosenkę, 

starą melodię rym, cym, cym. 

 

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. 

Rym, cym, cym. 

 

U zegarmistrza dzwoni budzik, 

niech się obudzi ten kto śpi, 

zaraz kukułka się obudzi, 

co nie kukała cztery dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: 

„Mijają dni miesiące lata” 

                       Termin realizacji: 

09 – 13 stycznia 2023 r. 

Zadania: 

• Będziemy rozwijać mowę ucząc się wypowiadać na 

temat opowiadania A. Widzowskiej „Urodzinowe 

przyjęcie”; 

• Nauczymy się dostrzegać cykliczność dnia i nocy, 

przećwiczymy układanie kilkuelementowych rytmów; 

• „Jak mierzymy czas?”-będziemy sprawdzać w jaki 

sposób i z użyciem jakich przedmiotów możemy mierzyć 

czas; 

• Będziemy doskonalić zdolności manualne podczas zajęć 

plastycznych „Zegar”- wykonamy pracę plastyczno-

techniczną. 

• Podczas zajęć matematycznych będziemy doskonalić 

umiejętności przeliczania, utrwalimy nazwy dni tygodnia. 

• Wykorzystamy wiersz J. Brzechy „Tydzień” do 

twórczych zabaw. 

• „Tykanie to czasu jest miara” - poznamy nową 

piosenkę, będziemy grać na instrumentach i bawić się 

przy muzyce. 

• Poznamy nowe słówka w języku angielskim bawiąc się 

przy piosence „Clock song” 

 

 

 



www.przedszkole.spoleszno.pl/oferta 

 

Jan Brzechwa 

„Tydzień” 
 

Tydzień dzieci miał siedmioro: 

"Niech się tutaj wszystkie zbiorą!" 

 

Ale przecież nie tak łatwo 

Radzić sobie z liczną dziatwą: 

 

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku, 

 

Wtorek środę wziął pod brodę: 

"Chodźmy sitkiem czerpać wodę." 

 

Czwartek w górze igłą grzebie 

I zaszywa dziury w niebie. 

 

Chcieli pracę skończyć w piątek, 

A to ledwie był początek. 

 

Zamyśliła się sobota: 

"Toż dopiero jest robota!" 

 

Poszli razem do niedzieli, 

Tam porządnie odpoczęli. 

 

Tydzień drapie się w przedziałek: 

"No a gdzie jest poniedziałek?" 

 

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku - 

I tak dalej... 

https://pl.depositphotos.com/100949104/stock-illustration-snowflake-vector-icon.html 



 

Temat kompleksowy: 

„Zwierzęta zimą?” 
 

Termin realizacji: 16- 20 stycznia 2023 roku 

 

Zadania: 

 

• Będziemy rozwijać mowę i umiejętności konstruowania wypowiedzi 

na podstawie opowiadania  E. Stadtmüller „Ptasia stołówka”; 

• Poznamy nową piosenkę „Dokarmiamy ptaszki” będzie ona 

inspiracją do zabaw muzyczno-ruchowych; 

• Wybierzemy się w daleką podróż aż na koła podbiegunowe, by 

poznać zwierzęta, które tam żyją i dowiedzieć się jak najwięcej o 

zimowych krainach; 

• Wykonamy doświadczenia związane z lodem i śniegiem, a także 

ochroną przed zimnem; 

• „Pingwin” - wykonamy pracę plastyczną, poznamy nową technikę  

„origami kołowe”; 

• „Karmnik z figur geometrycznych” – podczas zajęć 

matematycznych będziemy rozwijać intuicję geometryczną oraz 

ćwiczyć spostrzegawczość. 

 

 

 

 



 

“Dokarmiamy ptaszki’ 

 (sł. i muz. B. Forma) 

 

I. W przedszkolnym ogrodzie wielkie zamieszanie, 

 do karmnika przyfrunęły ptaszki na śniadanie.  

 

Ref. Hu, hu, ha, zima zła – kto nam dzisiaj ziarenka da?  

Hu, hu, ha, zima zła – każdy pusty brzuszek ma. 

 

II. Dzieci dnia każdego ptaki dokarmiają,  

ziarno niosą i słoninkę, w karmniku wieszają. 

Ref. Hu, hu, ha, zima zła ……. 

III. Ptaszki podziękują, gdy wiosna nastanie 

, tirlu, tirlu, wiju, wiju, swym pięknym śpiewaniem.  

Ref. Hu, hu, ha, zima zła ……... 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

„Święto Babci i Dziadka” 
 

Termin realizacji: 23- 27stycznia 2023 roku 

Zadania: 

• Będziemy doskonalić kompetencje językowe, np. opisując wygląd czy 

upodobania dziadków, oraz matematyczne – w sytuacjach 

realistycznych takich jak przygotowanie przyjęcia (przeliczanie, 

dzielenie); 

• Poznamy piosenkę „Dla Babci i Dziadka” z repertuaru „Rytmisiowych 

piosenek” będziemy grać na instrumentach perkusyjnych i 

improwizować ruchem; 

• Wykonamy laurki dla naszych Babć i Dziadziusiów rozwijając przy 

tym zdolności manualne; 

• Poznamy zabawy w jakie w przedszkolu bawili się nasi Dzidkowie. 

• Będziemy rozwijać pamięć oraz ćwiczyć koncentracje podczas zabaw 

realizując założenia z XV Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci 

Programować. 

• Zaprosimy Babcie oraz Dziadków na Wspólne Obchody ich Święta. 
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„Śpiewa babcia, śpiewa dziadek” 

Muz. Magdalena Malenicka-Sypko, słowa: Urszula Piotrowska 

1.Wymyśliły wesołe nutki piosenkę dla babci i dziadka. 

Miś ją zagra na bębenku, a Pajacyk na kołatkach. 

Tamburynem potrząsa Lala, po przedszkolu niosą się dźwięki. 

I po chwili zgodny chórek nuci refren tej piosenki 

 

Ref. Śpiewa babcia, śpiewa dziadek, śpiewam ja. 

Jak to miło, gdy piosenkę każdy zna. 

Nutki chętnie nam wtórują: mi, mi, la. 

Śpiewa chórek na trzy głosy: tra, la, la. 

 

2. Wyskoczyły z piosenki nutki. Do tańca porwały się żwawo: 

jedna z babcią, druga z dziadkiem, para w lewo, para w prawo. 

Roztańczone wołają nutki: wszyscy bawią się dziś wspaniale. 

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka najpiękniejszy bal nad bale. 

 

Ref. Tańczy babcia, tańczy dziadek, tańczę ja. 

Do kółeczka zapraszają nutki nas. 

Przytupują, podskakują, hop, la, la. 

Bal dla babci, bal dla dziadka, na sto dwa. 

 

https://pixers.pl/obrazy-na-plotnie/wektor-ramki-serca-48383415 


