
GRUPA XIII 

WESOŁE NUTKI 

STYCZEŃ 

 

http://www.wesolenutki.net/ 

 

1. Witamy Nowy Rok 02.01.2020-10.01.2020 r. 
 

2. Co można robić zimą? 13.01.2020-17.01.2020 r. 
 

3. Święto babci i dziadka 20.01.2020-24.01.2020 r. 
 

4. Zimowe mistrzostwa sportowe 

27.01.2020-31.01.2020r. 

 
 

http://www.wesolenutki.net/


Temat kompleksowy:    Witamy Nowy Rok 

                               02.01.2020-10.01.2020 r. 

 

Cele: 

 zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną 

 utrwalanie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych 

 doskonalenie umiejętności muzycznych 

 poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy 

 zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem 

 poszerzanie słownika czynnego i biernego o nazwy dni tygodnia 

 utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia 

 wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu 

 

 
https://krolowasuperstarblog.wordpress.com/2019/12/25/zimy-nie-bedzie-ani-na-sylwestra-ani-na-nowy-rok-ani-na-swieto-trzech-kroli/ 

 

 
 

 

 

 

https://krolowasuperstarblog.wordpress.com/2019/12/25/zimy-nie-bedzie-ani-na-sylwestra-ani-na-nowy-rok-ani-na-swieto-trzech-kroli/


„PORY ROKU” 
sł. Stanisław Karczewski 

 

1. Cztery pory ma rok cały, każda inna, oczywiście. 

Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, lato w słońcu, 

jesień w liściach. 

 

Ref. Wiosna, lato, jesień, zima, cztery pory rok nasz ma, 

każda różne zna zabawy, każda w co innego gra. 

 

2. Wiosna lubi rower, piłkę, lato- łódki i skakanki, 

jesień – rolki, hulajnogi, zima – narty, łyżwy, sanki. 

 

Ref. Wiosna… 

 

3. Wiosna stawia babki z piasku, lato kąpie się w basenie, 

jesień spaceruje w lesie, zima śnieg w bałwana zmienia. 

 
https://azswratislavia.pl/szachy/2019/05/cztery-pory-roku-ks-azs-wratislavia-turniej-letni-01-06-2019/ 

 
 

Opracowała: Anna Sokołowska 

 

 

 

https://azswratislavia.pl/szachy/2019/05/cztery-pory-roku-ks-azs-wratislavia-turniej-letni-01-06-2019/


Temat kompleksowy:    Co można robić zimą? 

                                 13.01.2020-17.01.2020 r. 

 

Cele: 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych 

 doskonalenie kompetencji matematycznych-lateralizacja, kodowanie 

 rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie 

 doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i 

doświadczeń 

 doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania 

wniosków 

 doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw 

 doskonalenie ekspresji twórczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istockphoto.com/pl/wektor/dzieci-lepi%C4%87-ba%C5%82wana-gm503805867-44393594 

 

 

 

https://www.istockphoto.com/pl/wektor/dzieci-lepić-bałwana-gm503805867-44393594


BAŁWANKOWA RODZINA 

M. Kownacka 

Stoisz smutny nasz bałwanku 

ze spuszczoną głową. 

Może chciałbyś mieć przy sobie 

panią bałwankową. 

Ref. 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 dziś jest zmartwiona. 

Ref. Oj tak tak, oj tak tak... 

Stoi bałwan z bałwankową 

w środku zaś bałwanek. 

Jeszcze chwilka i rozpoczną 

bałwankowy taniec. 

Ref. Oj tak tak, oj tak tak... 

Już wesołe dwa bałwanki 

tańczą z rodzicami. 

I my także się pobawmy                                           http://bawim-bawim.pl/balwanki/  

 z bałwankami. 

http://bawim-bawim.pl/balwanki/ 

Opracowała: Anna Sokołowska 

 

 

 

http://bawim-bawim.pl/balwanki/
http://bawim-bawim.pl/balwanki/


Temat kompleksowy:   Święto babci i dziadka 

                               20.01.2020-24.01.2020 r. 

 

Cele: 

 wzbudzanie szacunku do osób starszych 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się uważnego słuchania innych 

 doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony 

temat 

 doskonalenie umiejętności grafomotorycznych 

 rozwijanie umiejętności matematyczne – przeliczanie, dzielenie po równo, 

dzielenie po wyznaczonej liczbie 

 doskonalenie umiejętności składania życzeń 

 kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych 

 

http://przedszkolezelgniewo.szkolnastrona.pl/art,111,dzien-babci-i-dziadka 

 

 

 

 

http://przedszkolezelgniewo.szkolnastrona.pl/art,111,dzien-babci-i-dziadka


„Babciu, dziadku kochamy Was” 
Marta Carillon Piano  

1.Babcia to skarb, co rozpromienia świat 

Wiem to, choć mam tylko kilka lat. 

Żyj sto latek w zdrowiu i radości, 

na Twej twarzy uśmiech niech wciąż gości. 

 

Ref: Babciu, babciu, potrzebuję Ciebie 

Babciu, z Tobą jest mi tak jak w niebie. 

Dziś za wszystko podziękować chcę, 

Bo tak bardzo kocham Cię ! 

 

2.Dziadek mój jest, przystojny że ojej 

I do tego zawsze wszystko wie. 

Żyj sto latek w zdrowiu i radości, 

Na Twej twarzy uśmiech niech wciąż gości. 

 

Ref : Dziadku, dziadku, potrzebuję Ciebie. 

Dziadku, z Tobą jest mi jak w niebie. 

Dziś za wszystko podziękować chcę, 

Bo tak bardzo kocham Cię! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfdZizgXhIQ 

  

Opracowała: Anna Sokołowska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfdZizgXhIQ


 

 

Temat kompleksowy:   Zimowe mistrzostwa sportowe                                       

                              27.01.2020-31.01.2020 r. 

 

Cele: 

 kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych 

 kształtowanie logicznego myślenia 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych 

dyscyplin sportowych 

 poszerzanie wiedzy dzieci o informacje dotyczące wybitnych sportowców 

biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych 

 kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych 

 

 

https://pl.depositphotos.com/177561368/stock-illustration-winter-games-championship-composition.html 

 

https://pl.depositphotos.com/177561368/stock-illustration-winter-games-championship-composition.html


 

 

"SPORT" 

Adam Świętochowski 
Każdy przedszkolak o tym wie: 

Chcesz być zdrowym ruszaj się! 

Sport to bardzo ważna sprawa 

Są reguły, jest zabawa. 

 

Prawą nogą wypad w przód 

I rączkami zawiąż but 

 

Powrót, przysiad, dwa podskoki 

W miejscu bieg i skłon głęboki 

Wymach rączek w tył, do przodu 

By rannego nie czuć chłodu. 

 

https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/scenariusz-zawodow-sportowych/ 

 

Opracowała: Anna Sokołowska 

 

https://www.wychowanieprzedszkolne.pl/scenariusz-zawodow-sportowych/

