
ZADANIA  

REALIZOWANE  

W MIESIĄCU  

Styczniu 

 

W GRUPIE  XII: 

 

Tematy kompleksowe: 
 

1. „Witamy Nowy Rok” 

02-11 stycznia 2019 r.  

2. „Co można robić zimą?” 

14-18 stycznia 2019 r. 

3. „Święto Babci i Dziadka” 

21-25 stycznia 2019 r. 

4. Zimowe mistrzostwa sportowe 

28-31 stycznia 2019 r. 
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Temat kompleksowy: 
„Witamy nowy rok” 

                       Termin realizacji: 

02 – 11 stycznia 2019 r. 

Zadania: 
 Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania  

(W Matematycznych Ogrodach Willy’ego); 

 Styczeń, luty, marzec… i jak dalej? – będziemy uczyli się 

nazw miesięcy z zastosowaniem mnemotechnik, nauczymy 

się wiersza J. Brzechwy „Tydzień”; 

 W ramach realizacji przedszkolnego programu  

„Literka w Krainie Baśni” poznamy utwór:  

„Hansel i Gretel”; 

 Będziemy tworzyć kolekcje ulubionych bajek i baśni; 

 Poznamy zabawy dramowe na podstawie poznanej baśni; 

 Będziemy ćwiczyć percepcję wzrokową, rozwijać mowę 

poprzez układanie historyjek obrazkowych; 

 Jak mierzymy czas? Poznamy zegar i różne sposoby 

mierzenia czasu; 

 Poznamy piosenkę „Zegar” M. Terlikowskiej, będziemy 

śpiewać i grać na instrumentach; 

 Wykonamy pracę plastyczną „Fajerwerki”; 
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„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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

„Co możemy robić zimą?” 
 

Termin realizacji: 14- 18 stycznia 2019 roku 

 

Zadania: 

 
 Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania  

(W Matematycznych Ogrodach Willy’ego); 

 Będziemy poznawać zimowe pejzaże oglądając reprodukcje 

obrazów; 

 Poznamy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 

zimy; 

 Posłuchamy wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej pt. 

„Śnieżek”; 

 „Jak się ubrać, gdy jest zimno?” – porozmawiamy o 

konieczności dostosowania ubrania do pogody na podstawie 

doświadczeń dzieci i opowiadania Małgorzaty Szczęsnej: 

„Idziemy na górkę”; 

 Poznamy piosenkę „Tupu tup po śniegu” będziemy 

ilustrować ją ruchem, stworzymy akompaniament 

instrumentów perkusyjnych do poznanego utworu; 

 „Badamy śnieg i lód” – wykonamy doświadczenia i 

eksperymenty; 

 Wykonamy pracę plastyczną „Zimowy pejzaż”; 
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„Tupu tup po śniegu” 

Muz. Tadeusz Pabisiak 

Sł. Agnieszka Gaica 

Przyszła zima biała,  

śniegu nasypała 

Zamroziła wodę,  

staw pokryła lodem 

Ref. Tupu, tup po śniegu  

Dzeń, dzeń, dzeń na sankach 

skrzypu, skrzyp na mrozie 

lepimy bałwanka. 

Kraczą głośno wrony 

Marzną nam ogony 

mamy pusto w brzuszku 

dajcie nam okruszków. 

Ref. Tupu, tup… 

Ciepłe rękawiczki 

i wełniany szalik,  

białej, mroźnej zimy, 

nie boję się wcale. 

Ref. Tupu, tup… 

https://www.tapeciarnia.pl/227908_balwanki_dla_dzieci_grafika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

„Święto Babci i Dziadka” 
 

Termin realizacji: 21- 25 stycznia 2019 roku 

 

Zadania: 

 

 Nauczymy się wierszy Bożeny Formy „Moja 

Babcia”, „Dziadek”; 

 Będziemy tańczyć przy piosence „Walczyk dla 

babci i dziadka z wykorzystaniem szyfonowych 

chusteczek; 

 Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania  

(W Matematycznych Ogrodach Willy’ego); 

 Poćwiczymy układanie szeregów zabawa 

matematyczna – „Po schodach” (wg. E. 

Gruszczyk –Kolczyńskiej).  

 Będziemy rozwijać zdolności manualne wykonując 

zakładkę do książek, będziemy doskonalić 

umiejętność posługiwania się nożyczkami; 

 „Jak spędzam czas z babcią i dziadkiem” będziemy 

doskonalić umiejętność wypowiadania się na 

określony temat 

 Zaprosimy na spotkanie nasze Babcie i naszych 

Dziadków, wspólnie będziemy bawić się i 

celebrować ich święto. 
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Bożena Forma 

„Moja Babcia” 

Jestem babci wnuczka mała, 

moja babcia jest wspaniała. 

Zna zabawy, wyliczanki 

różne wiersze, zgadywanki. 

 

Opowiada bajki, baśnie 

nim kochana wnusia zaśnie. 

Umie z klocków stawiać wieże, 

dobrze gra na komputerze. 

 

Zawsze zgrabnie piłkę łapie, 

aż się na nią gapią gapie. 

Zimą bierze mnie na narty. 

Kocham babcię, to nie żarty! 

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

 

 

 

 



                       Temat kompleksowy: 

„Zimowe igrzyska sportowe” 

 

Termin realizacji:28 - 31 stycznia 2019 roku 

  

Zadania: 

 Poznamy różne dyscypliny sportowe, będziemy 

czytać globalnie nazwy przedmiotów związanych z 

nimi; 

 Będziemy aktywnie słuchać muzyki, tańczyć i grać 

na instrumentach perkusyjnych przy piosence 

„Zimowe sporty”; 

 Poznamy zasady bezpieczeństwa podczas 

uprawiania sportów zimowych; 

 Będziemy rozwijać zdolności manualne wykonując 

pracę plastyczną pt. „Śnieżynki”; 

 Będziemy słuchać opowiadania B. Formy „Maciuś i 

ptaki”, poćwiczymy umiejętność formułowania 

wypowiedzi na dany temat; 

 Będziemy rozwijać zdolności matematyczne z 

wykorzystaniem „Matematycznych ogrodów 

Willy’ego”. 
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             „Zimowe sporty” 

sł. Urszula Piotrkowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko  

Sport to zdrowie! – woła zima.  

Nic nas w domu nie zatrzyma.   

Choć mróz szczypie, aj, aj, aj,   

nura w zaspę śniegu daj! x2 

 

Gdy na stoku szlak przetarty, 

trzeba wybrać się na narty. 

 I szusować, szu, szu, szu,   

nawet jeśli braknie tchu. x2  

 

Wzywa tafla lodowiska,   

w piruecie łyżwa błyska. 

Skok z obrotem: hop, la, la,   

i w hokeja jeszcze gra. x2 

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/zimowe-dzieci_1485426.htm 

A na sankach saneczkarze   

jadą sami albo w parze,   

pokrzykują, hej, hej, hej,   

a ty, zimny wietrze, wiej! x2 

 

 

 

 

Opracowała M. Przybysz 


