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Temat kompleksowy: Płynie czas (04 – 08.01.2021) 

W tym tygodniu:  

 Będziemy rozmawiać o szacunku do innych osób  

 Poznamy zjawiska rytmicznie występujące w przyrodzie (dzień-noc) 

 Będziemy pogłębiać wiedzę dotyczącą nocy i dostrzegać rytm dobowy 

 Poznamy poszczególne etapy życia człowieka 

 Poznamy cechy pór roku i zjawiska ich rytmiczności  

  

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/iwBcyc-yOHzfPGr-8MgG2SGK-CqExLAg-BK_SJMKv77YQvNo3jRUL941r4QM8XDWjv-

enPB1FPBkl7S5aKvsx99U6zwN0cQ_b20Pq8xfgd3Evi-h 



Niski – wysoki 
Irena Suchorzewska 

 

– Powiedz, Babciu, 

co jest niskie? 

– Trawa. 

– Co wysokie? 

– Sosny. 

I ty będziesz wysoki, 

jak jeszcze podrośniesz… 

– Już jestem wysoki! 

Prawie sięgam do dzwonka! 

Niziutkie są dla mnie: 

Mrówka, żuk, biedronka… 

– Wysoki dla pieska, 

wysoki dla myszki, 

ale dla tatusia 

jeszcze jesteś niski… 

https://image.freepik.com/darmowe-wektory/cartoon-boys-gruby-chudy-wysoki-i-

niski_119631-232.jpg 

 

 

 

Noc 
Janusz Jabłoński 

 

Noc jest czarna tak jak smoła, 

Nic nie widać dookoła. 

Choć wytężasz wzrok, 

Dookoła tylko mrok. 

Noc jest czarna jak węgielek, 

Nie zobaczysz w nocy wiele. 

Tylko księżyc lśni na niebie 

I uśmiecha się do ciebie. 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2017/01/nightsky-297261_1280.jpg 
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Temat kompleksowy: Sport to zdrowie (11 – 15.01.2021) 

W tym tygodniu będziemy: 

 Rozmawiać o aktywnych sposobach spędzania czasu wolnego na powietrzu 

 Rozwijać orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni 

 Doskonalić umiejętności matematyczne  

 Rozwijać umiejętności wokalne oraz słuch muzyczny 

 Poznawać niekonwencjonalne sposoby wykorzystania płatków kosmetycznych  

 

 

 
 

https://iknurow.pl/wp-content/uploads/2019/12/80293848_2576209665765450_4613706109050421248_n.jpg 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Antek i zima 
Marlena Szeląg 

 

Kiedy pierwszy śnieżek spadł, 

Antek w wielki zachwyt wpadł! 

I nie zważał nawet na to, 

że na dworze już nie lato. 

Włożył kurtkę i kozaki 

lecz zapomniał czapki w maki. 

Szalik także w domu leży, 

Antek się już z zaspą mierzy. 

Robi orły w białym śniegu 

i bałwana stawia w biegu. 

Ale coż to? Nie tak coś? 

Antek przemarzł aż na wskroś! 

Prędko wnet do domu goni, 

bo nie czuje już swych dłoni… 

Następnego dnia gorączka 

– to dopiero jest bolączka! 

Chłopiec kaszle, w łożku leży, 

w swego pecha sam nie wierzy. 

Lecz czy to jest pech, czy kpina? 

To jest tylko Antka wina! 

Bowiem przez swe niemyślenie, 

złapał już płuc zapalenie. 

Jakie wiersz ten ma przesłanie? 

– Zimą ciepłe noś ubranie! 

 

 
https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/09/zima-kolorowanka-dzieci-i-sanki-m.jpg 
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Temat kompleksowy: Młodsi i starsi (18-22.01.2021) 

 

W tym tygodniu: 

 Będziemy rozmawiać o szacunku do innych osób 

 Będziemy rozmawiać o naszych rodzinach, a w szczególności o dziadkach 

 Poznamy nowe zjawisko jakim jest para 

 Będziemy porównywać liczebność zbiorów oraz łączyć elementy w pary 

 Poznamy nową piosenkę z okazji Dnia Babci i Dziadka 

 Będziemy rozwijać motorykę małą oraz poszerzać swoje doświadczenia plastyczne 

 

 

 
https://drukowanka.pl/wp-content/uploads/2020/03/dziadek-i-babcia.jpg 

 



 

Serce dla babci i dziadka 
Marlena Szeląg 

 

Choć małe jeszcze serduszko moje, 

to pełne miłości do dziadziusia.  
W nim także miejsce jest babciu twoje, 

bo kocha Was przecież najmocniej wnusia. 

Babciu i dziadku, najlepsi na świecie, 

laurki ode mnie dziś dostaniecie! 

A w tych laurkach z serca życzenia: 

zdrowia, szczęścia i zadowolenia! 

 

 

 

 

 
 

 

 
https://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/kolorowanka_105_1532.gif 

 

 

 
Dziadku nasz kochany 

sł. Andrzej Marek Grabowski, 

 muz. Magdalena Melnicka-

Sypko 

 

Dziś mamy Dzień Dziadka, 

wspaniała to gratka 

dla wszystkich dzieciaków, 

dziewczynek, chłopaków. 

Ref.: Dziadku, dziadku, dziadku! 

Dziadku nasz kochany! 

Tyle pięknych kwiatków, 

dzisiaj Tobie damy! (x2) 

Dla łysych, wąsatych, 

dla chudych, brzuchatych, 

dla wszystkich dziadziusiów 

buziaki od wnusiów! 

Ref.: Dziadku… 

 

 

 

 
 

 
 

https://s.mamotoja.pl/i/1babciajpg-GALLERY_600-39855.jpg 
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Temat kompleksowy:  Dbam o zdrowie (25-29.01.2021) 

 

W tym tygodniu: 

 Będziemy rozmawiać o wartości jaką jest zdrowie 

 Poznamy zawód farmaceuty i pielęgniarki oraz ich  jego miejsce pracy  

 Poznamy sposoby na zachowanie dobrego stanu zdrowia 

 Poznamy taniec i kroki Polki Kłanianki 

 Poznamy składniki piramidy zdrowia oraz stworzymy własną 

 

 

https://eurotest.pl/162/zdrowy-styl-zycia-zasady-zdrowego-zywienia.jpg 

https://eurotest.pl/162/zdrowy-styl-zycia-zasady-zdrowego-zywienia.jpg


W aptece 

Mieczysława Buczkówna 

 

Mam kłopot: 

Zachorowały dwie lalki 

I miś. 

Muszę iść do apteki 

Po leki. 

Lalki mają kaszel, 

A miś tak ochrypł, 

Że może tylko szeptać. 

– Dzień dobry! 

Tu jest recepta: 

„Aspiryna, proszek 

Na bol głowy 

I kwiat lipowy”. 

– Bardzo proszę. 

– Ile płacę? 

– Trzy grosze. 

– Dziękuję! Do widzenia! 

 
 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/aejeN1wK9GouzxcuOZocnum4MWo-aPx60cPlSLcRYv8YqfcScCFaQLqQRc-

iuXifQXJJdQiOdHn3LwCJRqqxvCtSPCNZVbLUTMRYyW44PQRdxp047XegUjyBfvekRLKnN9nQCHnHxBv3ORIMcQ 

 

 

 

 

 

 

Polka kłanianka 

sł. i muz. Magdalena Mielnicka–Sypko 

 

Kręcą się kołeczka, póki gra poleczka. 

Kręcą się kołeczka, póki polka gra! 

Teraz ukłon aż po pas. 

Piękny ukłon jeszcze raz. 

Tupnij raz, klaśnij też 

i zrób obrót, tra, la, la! 

Tupnij raz, klaśnij też, 

skoczna polka, hop sa, sa! 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.fit.pl/img/2009/04/polka.jpg 
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Gry rodzinne  

 

 

Gra double 

 

Zasady gry: 

Gra przeznaczona jest dla minimum 2 graczy. Każdy z graczy otrzymuje 1 kartę  z obrazkami, 

którą trzyma odwróconą, tak aby nie było widzieć co jest na karcie. Pozostałe karty  

z obrazkami zostają położone na środku (miedzy graczy), tak aby było widać obrazki. Na 

sygnał jednego z graczy karty, które gracze trzymają w ręku odwracamy. Zadaniem graczy 

jest jak najszybciej znaleźć taki sam obrazek na swojej kartce oraz na kartce leżącej na 

środku. Kiedy to się stanie, gracz musi głośno wypowiedzieć jego nazwę. W tym momencie 

zdobywa kartę leżącą na środku. Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej kart.  

Gra kończy się w momencie, gdy na stole nie ma żadnej karty z ogólnej kupki.  

 

Karty do gry w załączniku 

 

 

 

Miłej zabawy    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


