
ZADANIA  

REALIZOWANE  

W MIESIĄCU  

Styczniu 

W GRUPIE  XV 

 

Tematy kompleksowe: 

 

1. „Witamy Nowy Rok” 

02-10 stycznia 2020 r.  

2. „Co można robić zimą?” 

13-17 stycznia 2020 r. 

3. „Święto Babci i Dziadka” 

20-24 stycznia 2020 r. 

4. Zimowe mistrzostwa sportowe 

27-31 stycznia 2020 r. 

 
 



https://sklep.lobos.pl/zdjecia/a4-gilosz-170g25-ark-papier-na-dyplomy-217117-galeria-

papieru.Gilosz_16613.jpg?1483916400 

 

Temat kompleksowy: 

„Witamy nowy rok” 

                       Termin realizacji: 

02 – 10 stycznia 2020 r. 

Zadania: 

 

 Rozpoczniemy innowacje „Przedszkole bez zabawek”, 

będziemy konstruować własne gry i zabawy rozwijając 

naszą wyobraźnie. 

 Zajmiemy się tematem kalendarza, skupimy się na 

porach roku, miesiącach, dniach tygodnia, a także 

różnych innych sposobach pomiaru czasu. 

 Dzieci porównają różne rodzaje kalendarzy, informacje, 

jakie są w nich zawarte, a także ich wygląd. Utrwalimy 

kolejność pór roku, a przy tym będziemy doskonalić 

umiejętności matematyczne takie jak dostrzeganie 

rytmu, sekwencji.  

 Usystematyzujemy wiedzę dzieci na temat miesięcy, 

poznamy ich kolejność, a także przyporządkujemy do 

pór roku. Nasz grupowy kalendarz wzbogaci się o nazwy 

miesięcy i pór roku.  

 Poznamy różne sposoby pomiaru czasu. Przedszkolaki 

będą mogły zobaczyć różnego rodzaju zegary, a także 

ich wnętrza, spróbujemy także rozróżnić pojęcia takie 

jak sekunda, minuta oraz godzina. 
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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: 13- 17 stycznia 2020 roku 

 

Zadania: 

 Będziemy kontynuować przygodę z innowacją  

„Przedszkole bez zabawek” 

 Wybierzemy się w daleką podróż aż na koła podbiegunowe, by 

poznać zwierzęta tam żyjące i dowiedzieć się jak najwięcej o 

zimowych krainach. 

 wiele doświadczeń związanych z lodem i śniegiem, a także ochroną 

przed zimnem. Chętnie stawiały hipotezy i formułowały wnioski, 

próbując odpowiedzieć na pytania takie jak np. „Jaki jest lód?”, 

„Co to jest śnieg?”. 

 Poznamy literę „U, u” oraz liczbę 8. Będziemy poznawać zabawy 

utrwalające m.in. wygląd tej liczby i litery, np. poprzez 

poszukiwanie ich w przestrzeni otaczającej dziecko (w gazetach, 

na szyldach sklepów, w książkach). Ważnym ćwiczeniem 

rozwijającym słuch fonemowy będzie wspólna gra w poszukiwanie 

jak największej liczby słów rozpoczynających się na daną głoskę 

 Dla utrwalenia liczby 8 odwiedzimy Matematyczne Ogrody 

Liczbowe – zabawy w przeliczanie w tym zakresie oraz gry 

planszowe np. z użyciem dwóch kostek zamiast jednej. 
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https://www.tapeciarnia.pl/227908_balwanki_dla_dzieci_grafika 

WALCZYK NA ŚLIZGAWCE 

Muzyka: U. Smoczyńska - Nachtman Słowa: A. Tarczyńska 

Stawiam kroki na boki, wykonuję podskoki 

trzech łyżwiarzy wesoło się śmieje. 

Gdy upadnę niezgrabnie, wtedy czuję dokładnie 

jakie ostre są moje hokeje. 

Ref. 

Hej, zimo, przybywaj saniami  

Syp zimo śnieżnymi płatkami 

Taflę lodu, przymrozek, szron spotkamy po drodze 

Weź ze sobą i zabaw się z nami 

Taflę lodu, przymrozek, szron spotkamy po drodze 

Weź ze sobą i zabaw się z nami 

Wstań, bo co to za rana? - Mówią tata i mama, 

podaj rękę to nikt nas nie minie. 

Jedźmy tuż obok siebie, spójrz obłoki na niebie 

Grają walca tańczącej rodzinie. 

Ref. 

Hej, zimo...itd 

 

Wiersz „Zimowe rady”  

– M. Walczak 

  

Prószy śnieg i mróz się stara. 

Nie siedź w domu jak niezdara. 

Zima – na dwór wyjść wypada,  

patrz, po torze mknie gromada.! 

Slalom wybrał Patryk dzisiaj, 

aby sprawdzić narty Krzysia. 

A pod górką rzut śnieżkami 

albo biegi z przeszkodami. 

Nikt nie płacze, nie narzeka, 

bo od lata na to czekał. 

Jedną radę dziś ci dam: 

Szalik, czapkę, załóż sam, 

łyżwy przypnij i gotowy 

Baw się dobrze, wracaj zdrowy. 

 

https://www.sp12.edu.pl/2015b/main?pager=0&pagerd=2017_1 

 

 



 

Temat kompleksowy: 

„Święto Babci i Dziadka” 
 

Termin realizacji: 20- 24 stycznia 2020 roku 

Zadania: 

 Ten tydzień w całości poświęcimy obchodom Dni Babci i Dziadka. 

Dzieci spróbują znaleźć jak najwięcej pomysłów dotyczących tego, 

jak mogą uczcić te święta. 

 Przedszkolaki poszukają także rozwiązań, co można zrobić, gdy nie 

ma się dziadków lub mieszkają daleko. 

 Będziemy doskonalić kompetencje językowe, np. opisując wygląd czy 

upodobania dziadków oraz matematyczne – w sytuacjach 

realistycznych takich jak przygotowanie przyjęcia (przeliczanie, 

dzielenie). 

 Przedszkolaki zapoznają się także z obrazem graficznym litery– S 

jak serce.  

To właśnie serce będzie głównym motywem całego tygodnia, a 

także inspiracją do wykonania upominków dla babć i dziadków. 

 Prosimy o pomoc dzieciom w dostarczeniu prezentów dziadkom 

mieszkającym daleko lub tym, którzy ze względu na pracę nie będą 

mogli pojawić się w przedszkolu. Proponujemy zorganizowanie choć 

krótkiej rozmowy telefonicznej lub przez Skype’a 
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              „Śpiewa babcia, śpiewa dziadek”  

Muz. Magdalena Malenicka-Sypko, słowa: Urszula Piotrowska 

1.Wymyśliły wesołe nutki piosenkę dla babci i dziadka. 

Miś ją zagra na bębenku, a Pajacyk na kołatkach. 

Tamburynem potrząsa Lala, po przedszkolu niosą się dźwięki. 

I po chwili zgodny chórek nuci refren tej piosenki 

 

Ref. Śpiewa babcia, śpiewa dziadek, śpiewam ja. 

Jak to miło, gdy piosenkę każdy zna. 

Nutki chętnie nam wtórują: mi, mi, la. 

Śpiewa chórek na trzy głosy: tra, la, la. 

 

2. Wyskoczyły z piosenki nutki. Do tańca porwały się żwawo: 

jedna z babcią, druga z dziadkiem, para w lewo, para w prawo. 

Roztańczone wołają nutki: wszyscy bawią się dziś wspaniale. 

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka najpiękniejszy bal nad bale. 

 

Ref. Tańczy babcia, tańczy dziadek, tańczę ja. 

Do kółeczka zapraszają nutki nas. 

Przytupują, podskakują, hop, la, la. 

Bal dla babci, bal dla dziadka, na sto dwa. 

 

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

 

 

 

 



                       Temat kompleksowy: 

„Zimowe igrzyska sportowe” 

 

Termin realizacji:27 - 31 stycznia 2020 roku 

Zadania: 

 Poznamy różne dyscypliny sportowe, będziemy czytać globalnie 

nazwy przedmiotów związanych z nimi; 

 Poza ogólnym zapoznaniem z tymi dyscyplinami dzieci przeprowadzą 

szereg doświadczeń pomagających zrozumieć: dlaczego krążek 

hokejowy ślizga się na lodzie, a sanki i narty zjeżdżają dobrze po 

śniegu, a po trawie nie. 

 Przedszkolaki poznają kolejną liczbę – 9 i podczas różnych zabawa 

będą doskonaliły jej zrozumienie w aspekcie kardynalnym i 

porządkowym. W wielu różnorodnych zadaniach dzieci będą ćwiczyły 

także motorykę małą (choćby w zabawach imitujących slalom).  

 Ostatniego dnia urządzimy w naszym przedszkolu zimowe 

mistrzostwa sportowe, podczas których będziemy ćwiczyć nie tylko 

sprawność fizyczną, lecz także emocjonalną odporność np. podczas 

przegrywania. 

 Będziemy aktywnie słuchać muzyki, tańczyć i grać na instrumentach 

perkusyjnych przy piosence „Zimowe sporty”; 

 Poznamy zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów 

zimowych; 
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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 

A na sankach saneczkarze   

jadą sami albo w parze,   

pokrzykują, hej, hej, hej,   

a ty, zimny wietrze, wiej! x2 

 

 

 

 

 

 

Opracowała M. Przybysz 


