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Temat kompleksowy: „Nadchodzi nowy rok” (2-5. I.2023) 
 
Planowane działania: 

• rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego; 
• poznanie różnych sposobów odmierzania czasu; 
• poznawanie litery l, L; 
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 
• kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; 
• dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych; 
• rozwijanie umiejętności klasyfikacji; 
• zachęcanie do nauki czytania; 
• kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej; 
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. 

 
Wiersz Agnieszki Filipowskiej: „Słońce i księżyc” 

  

 Chcą się umówić księżyc ze słońcem 
i umawiają się tak bez końca. 
Jak jedno zaśnie, to drugie wstaje,  
nijak im spotkać się nie udaje. 

Słońce zaprasza księżyc o świcie, 
bo rano czuje się znakomicie. 
Lecz dla księżyca to pora spania, 
i mu nie w głowie wczesne spotkania.  

W południe słońce świeci z wysoka, 
księżyc nie raczy otworzyć oka.    https://pixabay.com/images/id-4918858/ 
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Wieczorem słońce ziewa ukradkiem, 
a księżyc gotów jest na herbatkę. 

Słońce śpi nocą, gdy księżyc wstaje. 
Takie już obu różne zwyczaje. 
I tylko czasem dojrzysz na niebie, 
jak spoglądają z dala na siebie. 

 
 

Piosenka pt.: „Piosenka dla dzieci- uczy pór roku i miesięcy” 
 (autor: Lulanko) 
 

Styczeń mrozi mocno nos  
W lutym przydałby się koc 
W marcu jak w garncu staje się 
W kwietniu czasem spadnie deszcz 

To są nasze roku miesiące      https://pixabay.com/images/id-158601/ 
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące 
To świat prawdziwy, a jakby na niby 
Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy 

W maju kwitnie wiosna nam 
W czerwcu się ożywia sad 
W lipcu wakacje i wojaże 
W sierpniu na wrotki i na plaże 

To są nasze roku miesiące 
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące  
To świat prawdziwy, a jakby na niby 
Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy 

Wrzesień już do szkoły czas 
Październik przyjaźni nowych świat 
Listopad liśćmi się zapowiada 
A grudzień święta i śnieżna zabawa    https://pixabay.com/images/id-204821/ 

To są nasze roku miesiące 
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące 
To świat prawdziwy, a jakby na niby 
Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy    
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Temat kompleksowy: "Sporty zimowe” (9-13.I.2023) 
 
Planowane działania: 

• poznanie zasad sportowego zachowania; 
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć; 
• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8; 
• poznanie litery u, U; 
• wprowadzenie do czytania i pisania; 
• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej; 
• rozwijanie motoryki małej; 
• rozwijanie tężyzny fizycznej; 
• doskonalenie umiejętności pracy w parach. 

 
Wiersz Weroniki Kosteckiej pt.: „Zabawy zimą” 

 

Spójrz za okno – śnieg już pada!   
Przykrył domy i uliczki. 
Chodźmy szybko na plac zabaw! 
Gdzie są twoje rękawiczki? 
Porzucamy się śnieżkami 
i bałwana ulepimy. 
Popatrz, dzieci z saneczkami! 
Może do nich dołączymy? (...) 
Zobacz, tam jest lodowisko. 
Dam ci łyżwy – dalej, śmiało! 
Och, uważaj! Ale ślisko... 
Uff, niewiele brakowało.     https://pixabay.com/images/id-1139261/ 
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A śnieg sypie, prószy. 
Niknie pod nim chodnik, trawa... 
Chociaż mróz nas szypie w uszy – 
zimą świetna jest zabawa! 
 
 
 
 

 
Dzisiaj rano przyszła zima     
Niepotrzebna smutna mina 
Choć za oknem mroźny wiatr 
Tysiąc zabaw czeka nas 
I nie straszna nam pogoda 
Chodźmy na dwór czasu szkoda 
Czapkę rękawiczki weź 
Buty szalik no i cześć 
 

https://pixabay.com/images/id-2992358/ 

Piosenka pt.: „Pora na zimowy sport” 
 (autor: Qndel) 
 
Sanki dobre są górkę. 
Można na nich zjechać w dwójkę.   

A kto zna się na tym sporcie. 
Może śmigać na snowboardzie.  
Jest tu blisko lodowisko. 
Na hokeja mecz o wszystko, 
Czas na łyżwach piruety. 
Albo ścigaj się do mety. 

Hu hu ha hu hu ha, 
Zima wcale nie jest zła. 
Hu hu ho hu hu ho, 
Pora na zimowy sport. 
Hu hu ha hu hu ha,     https://pixabay.com/images/id-3540632/ 
Zima wcale nie jest zła. 
Hu hu ho hu hu ho, 
Pora na zimowy sport. 



A najlepsze to nie żarty! 
Są na nogach długie narty. 
Można biegać w nich przed domem, 
Albo pędzić w dół slalomem! 
Jeśli starczy ci odwagi, 
Chciałbyś latać tak jak ptaki, 
Zahacz głową o obłoki, 
Pora na narciarskie skoki! 
Hu hu ha hu hu ha, 
Zima wcale nie jest zła. 
Hu hu ho hu hu ho, 
Pora na zimowy sport. 
Hu hu ha hu hu ha, 
Zima wcale nie jest zła. 
Hu hu ho hu hu ho, 
Pora na zimowy sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/images/id-3817358/ 
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Temat kompleksowy: "Dzień Babci i Dzień Dziadka” (16-20.I.2023) 
 
Planowane działania: 

• poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych; 
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 
• poznanie kształtu litery s, S, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do czytania i pisania; 
• rozwijanie spostrzegawczości manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej 
• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 9, określanie jej aspektu 

kardynalnego; 
• rozwijanie umiejętności współpracy; 
• rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej; 
• ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki. 

 
Wiersz Wiesława Drabika pt.: „Laurka dla Babci i Dziadka” 

  

Kochana Babciu! Kochany Dziadku! 
Chciałem Wam dzisiaj wręczyć po kwiatku, 
No, ale w styczniu, żadne nie rosną… 
Później przyniosę, latem lub wiosną. 
  
Dzisiaj przyjmijcie chociaż laurkę: 
Dzięki za mamę! Za Waszą córkę, 
Za mego tatę! Waszego syna, 
Bo dzięki Wam jest moja Rodzina! 
  
Bez Was nic nie wart 
                                                                                                                                                                                                   https://pixabay.com/images/id-616718/ 
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Byłby ten świat! 
Babciu i Dziadku, 
Żyjcie dwieście lat! 
 
 

Piosenka pt.: „Pytania do Babci i Dziadka” 
 (muz.  Weronika Korthals – Tartas słowa Łukasz Tartas) 
 
Babciu powiedz jaka byłaś w swoich szkolnych latach 
Czy wolałaś w szkole siedzieć czy na dworze ganiać 
Czego bałaś się naprawdę z czego się cieszyłaś 
Czy lubiłaś śpiewać tańczyć czy cichutka byłaś 
Czy dostałaś kiedyś lalkę albo może misie 
Czy wolałaś czekoladę landrynki czy ptysie 
Gdzie jeździłaś na wakacje z kim się przyjaźniłaś 
I czy można cofnąć czas by zobaczyć jaka byłaś 
Super by było tak wyczarować 
By z małą babcią pospacerować 
I z dziadkiem naszym małym 
chłopakiem 
Na koniec świata iść górskim 
szlakiem 
Dziadku przyznaj się czy 
dzieckiem raczej grzecznym 
byłeś 
Procą łukiem czy pukawką w 
lesie się bawiłeś                                 
Czy zrywałeś kiedyś jabłka w 
sadzie od sąsiada                                                        https://pixabay.com/images/id-712892/ 
Czy biegałeś po kałużach kiedy deszcz napadał 
Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki 
Czy to prawda że z tornistra robiło się sanki 
A czy w Indian i kowbojów bawić się lubiłeś 
I czy można cofnąć czas by zobaczyć jaki byłeś 
Super by było tak wyczarować 
By z małą babcią pospacerować 
I z dziadkiem naszym małym chłopakiem 
Na koniec świata iść górskim szlakiem 



Super by było tak wyczarować 
By z małą babcią pospacerować 
I z dziadkiem naszym małym chłopakiem 
Na koniec świata iść górskim szlakiem 
Babciu kocham Cię 
Dziadku kocham Cię 
Babciu kocham Cię 
Dziadku kocham Cię 
Super by było tak wyczarować 
By z małą babcią pospacerować 
I z dziadkiem naszym małym chłopakiem 
Na koniec świata iść górskim szlakiem 
Babciu kocham Cię 
Dziadku kocham Cię 
Babciu kocham Cię 
Dziadku kocham Cię 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/images/id-6299323/ 
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Temat kompleksowy: „Karnawał” (24-28.I.2023) 
 
Planowane działania: 

• poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie; 
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 
• rozwijanie empatii; 
• poznanie kształtu litery b, B; 
• rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego; 
• poznanie tradycji związanej z tłustym czwartkiem; 
• rozwijanie słuchu muzycznego; 
• uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką. 

 
Wiersz Doroty Gellner pt.: „ Pechowy bal” 
To był bal karnawałowy. 
Dobrze, że już mam go z głowy! 
Poszłam tam, choć iść nie chciałam. 
Za królewnę się przebrałam! 

Na początku było miło, 
lecz się potem źle skończyło. 
Balon ze mną się pokłócił 
i bez słowa mnie porzucił! 
Pod sufitem teraz tkwi – 
wracać ani mu się śni! 

Wrzasnął jakiś przebieraniec: 
– Zostaw balon! Zacznij taniec!     https://pixabay.com/images/id-1283163/ 
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I poprosił mnie do tańca.   
Będę damą przebierańca! 

Tancerz mój był doskonały! 
Nogi mu się poplątały, 
poplątały mu się nogi, 
no i nie mógł wstać z podłogi. 

Wokół światła! Wokół blaski! 
Srebrne suknie! Złote maski! 
A ja jestem znów bez pary! 
Czy to pech? Czy jakieś czary? 

Więc się strasznie zła zrobiłam. 
Sama z sobą zatańczyłam. 
W lewo, w prawo i z powrotem, 
no i się zderzyłam z kotem! 

Kot, choć kotem nie był wcale, 
miauczeć umiał doskonale! 
I tak miauczał, że po chwili 
wszyscy na nas się gapili. 

A jak gapić się przestali,     https://pixabay.com/images/id-3088458/ 
pusto się zrobiło w sali. 
Tylko ja zostałam – z kotem! 
Lecz kot także 
uciekł potem. 

No i proszę! 
Rację miałam, 
że na bal dziś iść nie chciałam! 
Teraz siedzę z głupią miną 
owinięta serpentyną! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


