
GRUPA XI „MISIE” 

 

     STYCZEŃ  
 

Temat kompleksowy: „Zabawy zimowe” 
 

- termin realizacji: 31.12.2018r.- 11.01.2019r. 

 

Zadania: 
 będziemy ćwiczyli spostrzegawczość wzrokową poprzez układanie 

obrazków z części; 

 będziemy kształtowali umiejętność budowania opisu słownego; 

 będziemy kształtowali opiekuńczą postawę dzieci wobec ptaków i 

zwierząt; 

 wykonamy prace plastyczną nową techniką; 

 podczas zabaw ruchowych utrwalimy kierunki; 

 będziemy rozwijali sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia gimnastyczne 

według K. Wlaźnik; 

  utrwalimy wiadomości o figurach geometrycznych; 

     -   będziemy doskonalili umiejętność dokonywania analizy i syntezy sylabowej 

wyrazów;  

  -  utrwalimy wiadomości dotyczące zmian zachodzących w przyrodzie zimą; 
 

„BAŁWAN”- wiersz 

Autor: Z. Wroński 

 

Pięknego bałwana ulepiły dzieci, 

Ma czarne guziki i biały żakiecik. 

 

W ręku trzyma miotłę, garnek ma na głowie. 

Może nam zimową bajeczkę opowie? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ZIMA” - piosenka 

Autor: K. Godzisz 

 

Zima, zima, zima  

Pada, pada śnieg 

Jadę, jadę w świat sankami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń …. 

 

 Jaka pyszna sanna 

Parska raźno koń 

Śnieg rozbija kopytami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń… 

 

Zasypane drogi w śniegu  

Cały świat 

Biała droga hen przed nami  

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń… 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: „Babcia i dziadek”  

 

Termin realizacji: 14.01.2019r. – 18.01.2019r. 

 

Zadania: 

- nazywamy członków rodziny; 

- znamy imiona babci i dziadka; 

- rozwijamy uczucia szacunku i przywiązania do dziadków; 

- uczymy się życzliwych zachowań wobec bliskich osób; 

- znamy i śpiewamy piosenki dla babci i dziadka     

 

„Babcia i dziadek” - wiersz 

Autor nieznany 

 

Mam dla babci serce, a dla dziadka medal. 

Jeszcze podwieczorek przygotować trzeba. 

Wiersza się nauczę o grzecznych wnuczętach,  

Które pamiętają o tych pięknych świętach. 

 

 

 
 

 

„Piosenka dla babci i dziadka” - piosenka  

Autor nieznany 

 

Wszystkie babcie nasze są! 

Wszystkie babcie nasze są! 

Dziś dla was śpiewamy, 

Pięknie się kłaniamy. 

Babcię z dziadkiem fajnie mieć! 

Babcie z dziadkiem fajnie mieć! 

 

 



Temat kompleksowy „WSZĘDZIE BIAŁO” 
 

- termin realizacji: 21.01.2019r.- 25.01.2019r. 

 

Zadania: 
 poznamy właściwości śniegu- eksperymentowanie ze śniegiem; 

 będziemy ćwiczyli spostrzegawczość wzrokową poprzez układanie 

obrazków z części; 

 będziemy kształtowali umiejętność budowania opisu słownego; 

 będziemy prowadzić obserwacje przyrody w czasie spaceru; 

 utrwalimy wiadomości o figurach geometrycznych; 

 utrwalimy wiadomości dotyczące zmian zachodzących w przyrodzie 

zimą; 
 

 

 
 

 

                                                              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustracje: http://www.clipartpanda.com/ 

 

 

 

„Bałwanek” – wiersz  

autor nieznany 

Ulepiła mała Basia 

ze śniegu bałwana. 

Zostawiła go na noc całą 

do samego rana. 

 

Pokaże go tatusiowi 

i siostrzyczce Kasi. 

Niech zobaczą, jak się bałwan  

udał małej Basi! 

 

 

http://www.clipartpanda.com/


Temat kompleksowy:  

„ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE” 
 

Termin realizacji: 28.01.2019r.- 01.02.2019r. 

 

Zadania: 

- poznamy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych; 

- będziemy kształtować percepcję wzrokową i logicznego myślenia w trakcie 

układania obrazków w odpowiedniej kolejności; 

- będziemy doskonalić liczenie w sytuacjach zabawowych; 

- będziemy kształtować motorykę w zakresie zręczności i zwinności; 

- poznamy zimowe dyscypliny sportowe;  

 

„Bałwankowa rodzina” - piosenka 

      Autor: M. Głogowski  

 

Stoi smutny nasz bałwanek 

ze spuszczona głową 

Pewnie chciałbyś mieć przy sobie 

Panią Bałwankową 

Oj tak, tak, oj tak, tak dobrej żony jest mi brak 

 

Ma korale z jarzębiny bałwankowa żona 

ale łatwo poznać z miny, że jest też zmartwiona 

Oj tak, tak, oj tak, tak mego synka jest mi brak 

 

Stoi Bałwan z Bałwankowa w środku zaś Bałwanek                            

Jeszcze chwila i rozpoczną bałwankowy taniec. 

Oj tak, tak, oj tak, tak przydałby się jeszcze brat. 

 

Już wesołe dwa Bałwanki tańczą z rodzicami 

i my także się pobawmy razem z Bałwankami 

Oj tak, tak, oj tak, zatańcz z nami raz i dwa.  

opracowała:  

                                                                                                                      Małgorzata Skolimowska            

                          

 


