
Mijają dni, miesiące, lata 

2.01 – 5.01.2023 r. 

Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego: 

- wskazywanie pełnych godzin na zegarze 

- mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem; porównywanie czasu 

trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej 

- zwracanie uwagi na upływający czas, uwidoczniony, np. w rozwoju dzieci 

- wymienianie nazw miesięcy przynależących do zimy 

- badanie zjawisk związanych z przyrodą nieożywioną, np. badanie zmian stanów 

skupienia wody 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, 

internetu 

Piosenka Biegnie miesiąc za miesiącem Jolanta Kucharczyk 

I. Biegnie miesiąc za miesiącem, styczeń, luty, marzec. W 
styczniu, lutym zimno, marzec więc o wiośnie marzy. 

I przychodzi wiosna. Kwiecień 
zakwita kwiatami, tańczy z majem, 
tańczy z czerwcem, razem z 
motylami. 

II. Latem, w lipcu, lipy kwitną 
miododajnym kwieciem. W 
sierpniu żniwa, więc od sierpa 
miesiąc ten tak zwie się. A we 
wrześniu kwitną wrzosy. W 
sadach i ogrodach mnóstwo 
warzyw i owoców ma dla nas 
przyroda. 

III.W październiku zwykle bywa 
piękna złota jesień. 

Z drzew listopad zrywa liście, 
deszcze, słoty niesie. 
Grudzień jest miesiącem, 
który przychodzi wraz z zimą, 
ukochanym mikołajem, 
choineczką miłą. 



 
https://ubierzswojesciany.pl/kalendarze-2022/simple-kalendarz-2020-w-ramie.html 

Zima i zwierzęta 

9.01 – 13.01.2023 r. 

Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego: 

- poznawanie charakterystycznych oznak zimy: krótkie dni, niska temperatura 

- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach 

- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik 

- zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami 

- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu 

- wymienianie nazw miesięcy przynależących do zimy 

- badanie zjawisk związanych z przyrodą nieożywioną, np. badanie zmian stanów 

skupienia wody 

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej 

porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu) 

- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i 

ćwiczeniach ruchowych 



- słuchanie prognoz pogody (w radiu i w telewizji), interpretowanie wysłuchanych 

zapowiedzi, zachowywanie się stosownie do podawanych informacji - 

wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

Wiersz Hanny Ożogowskiej Wróbelek 

Odleciały sobie ptaszki hen, w dalekie 
strony. Tylko wróbel na gałęzi siedzi 
nastroszony. Oj, nie żałuj, miły ptaszku, 
że zostałeś z nami. Będziemy cię zimą 
karmić chleba okruszkami. 

 
http://fleschmazowsza.com.pl/?p=4098 

Babcia i dziadek 

 16.01.- 20.01.2023 r. 

Treści programowe z programu „Program wychowania przedszkolnego”: 

• rozwijanie mowy 

• wzbudzanie szacunku dla osób starszych 

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej 

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 

• rozwijanie umiejętności liczenia 

• rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych 

• umuzykalnianie dzieci 

• rozwijanie umiejętności wyrażania świata komunikatami niewerbalnymi 

• rozwijanie sprawności manualnej 



• zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom 

• rozwijanie mowy i pamięci 

• docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków 

• rozwijanie kompetencji społecznych – zachęcanie do poznawania innych i opowiadania o sobie 

na forum grupy 

• dostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie 

• rozwijanie umiejętności kodowania informacji 

• przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie 

• ćwiczenie orientacji na kartce papieru 

• nabywanie świadomości własnego ciała 

Wiersz Bożeny Formy „Kocham babcię i dziadka” 

Kocham mocno babcię, dziadka – 

to nie żarty, moi mili, dzisiaj im 

życzenia składam, by sto latek 

jeszcze żyli. Kiedy smutek mnie 

ogarnia i wszystkiego mam już 

dosyć, dziadek 

mocno mnie 

przytuli, o to go nie 

trzeba prosić 

Kocham mocno babcię, dziadka – 

to nie żarty, moi mili, dzisiaj im 

życzenia składam, by sto latek 

jeszcze żyli. Kiedy smutek mnie 

ogarnia i wszystkiego mam już 

dosyć, dziadek mocno mnie 

przytuli, o to go nie trzeba prosić 

       

                                           https://www.superkid.pl/uploads/_ilustracyjne/babcia-i-dziadek-1.jpg 

Projekt Bezpieczeństwo zimą 

23.01 – 27.01.2023 r. 

Treści programowe z programu „Program Wychowania Przedszkolnego”: 

• budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka 



• odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań 

do pojęcia bezpieczeństwo zimą 

• poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą 

• zapoznanie z zimowymi sportami 

• wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych 

• dostosowanie ubioru do warunków pogodowych 

• odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych, 

• utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą 

• przedstawienie wizerunku ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy 

• poznawanie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy 

• uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji 

• zagrożenia 

• zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania 

• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania dłuższego tekstu literackiego Rymowanka Iwony 

Zielińskiej 

Nim na białym śniegu                             Zanim w puch się rzucisz, 

zabawę rozpoczniesz,                             rozsądek uruchom. 

pomyśl, że to zima                                  I wspomnij zasady władzę 

w rękach trzyma.                       znane mądrym zuchom. 

 

https://st2.depositphotos.com/1157520/5946/v/950/depositphotos_59461097-stock-illustration-snowball-fight.jpg 

                                                                                   Opracowała:  

Magdalena Kolek 


