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Temat kompleksowy: "Witamy Nowy Rok" 

                                         06 – 10 I 2020 

 

 
• wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku, 

• rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem, 

• wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej), 

• posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych, 

• doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe, 

rozumienie potrzeby doboru ubrań do warunków atmosferycznych, 

• kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 

• kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór 

roku. 

 

 

 

 

Wiersz "Ola się ubiera" 

(P. Siewiera-Kozłowska) 

Najpierw buty włożę sama – tak mnie nauczyła mama. 

Bucik jeden, za nim drugi – każda nóżka ciepło lubi. 

Gdy buciki są na nóżkach – wnet zatupię jak kaczuszka. 

Kurtkę wkładam – raz, dwa, trzy – żeby ciepło było mi! 

Teraz szyja moja mała będzie w szal się zawijała. 

Szyja lubi mieć ciepełko, a ja zdrowe mam gardełko! 

Jeszcze czapka – hyc na głowę, rękawiczki – i gotowe! 

Taki zuch przed wami stoi, który mrozu się nie boi! 



 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

 

 

 

 

 
                                                                                                                            https://www.canstockphoto.pl/dziewczyna-zima-ubranie-40383880.html 

 

 

Wiersz „Roczek” (fragment wiersza) 

(Cz. Janczarski) 

Przyszła do nas zima, 

śnieg przyprószył pole. 

Pędzą z góry sanki 

i już są na dole. 

 

Dobrze, że jest zima, 

chociaż mroźna, zła. 

Dobrze, że ten roczek, 

cztery pory ma. 
                                                                                                                                            https://pl.pinterest.com/pin/355291858081593462/ 
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Temat kompleksowy: "Co można robić zimą?" 

                                              13-17 I 2020 

 

 
• eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu, 

posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki, 

• prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru, określanie cech 

zimowej pogody, 

• obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie, 

• wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach, 

• eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu, 

posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przezroczysty, 

• rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie. 

 

 

Piosenka „Bałwankowa rodzina” 

(sł. M. Głogowski, muz. K. Daczka) 

Stoisz smutny, nasz bałwanku, 

ze spuszczoną głową. 

Może chciałbyś mieć przy sobie, 

panią bałwankową? 

 Oj, tak, tak! Oj, tak, tak, 

 dobrej żony wciąż mi brak! 

 Oj, tak, tak! Oj, tak, tak, 

 Bałwankowej brak!    

Ma korale z jarzębiny, 

bałwankowa żona.                     

Ale łatwo poznać z miny, 

że jest dziś zmartwiona. 



 Oj, tak, tak! Oj, tak, tak, 

 mego synka jeszcze brak! 

 Oj, tak, tak! Oj, tak, tak, 

 synka jeszcze brak! 

Stoi Bałwan z Bałwankową, 

w środku zaś Bałwanek. 

Jeszcze chwila i rozpoczną, 

bałwankowy taniec. 

 Oj, tak, tak! Oj, tak, tak, 

 Przydałby się jeszcze brat! 

 Oj, tak, tak! Oj, tak, tak, 

 Przydałby się brat! 

Już wesołe dwa Bałwanki, 

tańczą z rodzicami. 

I my także się pobawmy, 

razem z Bałwankami. 

 Oj, tak, tak! Oj, tak, tak, 

 Zatańcz z nami raz i dwa! 

 Oj, tak, tak! Oj, tak, tak, 

 Zatańcz raz i dwa!                            http://www.p3.edu.gorzow.pl/?lng=1&view=k&k=167 

 
           

 

 
         

Wiersz "Śniegowe płatki" 

(D. Niemiec) 

Spójrz za okno, co tam się dzieje: 

śnieżynki wirują, zima szaleje. 

Raz wolno lecą w dół, raz szybko kołują. 

Podmuchom mroźnego wiatru swój taniec 

ofiarują. 

Śnieżynki spadają na ziemię, swobodnie, 

wesoło, 

a potem wiatr ustaje i cisza zapada wkoło. 
                                                                                                                                                       

https://allegro.pl/oferta/scrapki-papierowe-sniezynki-     
      platki-sniegu-  6sztuk-

6882462660 
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Temat kompleksowy: "Święto babci i dziadka" 

                                         20-24 I 2020 

 

 
• rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych, 

• usprawnianie motoryki małej – zabawy paluszkowe, 

• dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci, 

• rozwianie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień, 

• przygotowanie niespodzianek z okazji święta dziadków, 

doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według 

wzoru, 

• nabieranie wiary we własne umiejętności, pokonywanie nieśmiałości 

podczas występów, rozumienie roli gospodarzy w czasie 

uroczystości przedszkolnych. 
 

Wiersz "Niechaj Dziadzio z Babunią" 

(Z. Rogoszówna) 

 

Niechaj Dziadzio z Babunią, 

tak nam długo żyją, 

póki komar i mucha 

morza nie wypiją. 

A ty, mucho, ty, komarze, 

pijcie wodę powoli, 

aż się dziadzio i babcia 

nażyją do woli.                                                        https://2pulku.hopkids.pl/pl/news/43 

Piosenka "Babciu, droga Babciu" 

(sł. i muz. D. i K. Jagiełłowie) 

Babciu, droga Babciu, powiedz mi 



Czy potrafisz zrobić to, co my? 

My tupiemy tup-tup-tup 

Teraz Babciu ty to zrób! 

 

Dziadku, drogi Dziadku, powiedz mi 

Czy potrafisz zrobić to, co my? 

My klaszczemy raz dwa trzy 

Teraz Dziadku zrób to ty. 

 

Babciu, droga Babciu powiedz mi 

Czy potrafisz zrobić to, co my? 

My skaczemy raz, dwa, trzy 

Teraz Babciu podskocz ty! 

 

Dziadku, drogi Dziadku, powiedz mi 

Czy potrafisz zrobić to, co my? 

My całuski damy ci, 

Teraz Dziadku daj nam ty!     http://wola-skromowska.przedszkolecasper.eu/24-02-olimpiada-sportowa/babcia-dziadek/ 
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Temat kompleksowy: "Zimowe mistrzostwa sportowe" 

                                                    27-31 I 2020 

 

 
• poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, 

• zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą, 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, 

• dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw 

zimowych – praca z obrazkiem, 

• doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych, 

• kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności, 

poznawanie zimowych dyscyplin sportowych. 

 
 

Wiersz "Jedzie zima" 

(H. Ożogowska) 

Jedzie pani zima 

na koniku białym. 

Spotkały ją dzieci, 

pięknie powitały: 

-Droga Pani Zimo, 

sypnij dużo śniegu, 

żeby nam saneczki, 

nie ustały w biegu.    

 
                                                                          https://pl.pinterest.com/karolinaczerwin/zima/ 

 

Piosenka "Na sanki" 

(sł. i muz. M. Kluza) 

Hej dzieciaki, hej maluchy, 

ubierajcie kurtki. 



Weźcie czapki, rękawiczki, 

no i ciepłe buty. 

Hej dzieciaki, hej maluchy, 

biały śnieżek pada. 

Chodźcie z nami na góreczki, 

będzie tam zabawa (3x). 

 Na sanki, na sanki, 

 ulepimy bałwanki. 

 Na sanki, na sanki, 

 na sanki, hej! 

 Na sanki, na sanki, 

 ulepimy bałwanki. 

 Na sanki, na sanki, 

 na sanki, hej! 

Hej dzieciaki, hej maluchy, 

wszystkich zapraszamy. 

Weźcie mamę, weźcie tatę 

i razem zjeżdżajmy. 

Hej dzieciaki, hej maluchy, 

łapcie śnieżek biały. 

Róbcie kule, róbcie orły 

i lepcie bałwany (3x). 

 Na sanki ...                                                                                     
        https://splubenia.edupage.org/blog2/?jwid=jwd5b69dfa&bid                    
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


