
Grupa III Wesołe Biedronki 

Temat kompleksowy: Zima tuż, tuż 

Data realizacji: 3-7 XII 2018 r. 

- słuchanie z uwagą czytanych tekstów 

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. 

opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne  

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i 

piękno przyrody w zimowej szacie 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie umiejętności wokalnych  

- rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad w grze 

-rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej 

- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, 

- śpiewanie piosenek 

- rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczby elementów 

- kształtowanie bezpiecznych zachowań w ogrodzie przedszkolnym 

- rozwijanie spostrzegania wzrokowego 

- uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno- porządkowych, bieżnych, 

kształtujących postawę ciała. 

 

https://www.superkid.pl/lamiglowki-zimowe  

https://www.superkid.pl/lamiglowki-zimowe


Piosenka „Tupu, tup po śniegu” Agnieszka Galicka 

Przyszła zima biała 

Śniegiem posypała 

Zamroziła wodę 

Staw przykryła lodem 

 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

 

Kraczą głośno wrony kra, kra 

Marzną nam ogony kra, kra 

Mamy pusto w brzuszku 

Dajcie nam okruszków! 

 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

 

Ciepłe rękawiczki 

I wełniany szalik 

Białej, mroźnej zimy 

Nie boję się wcale 

 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 



Wiersz „Zima zła” M. Konopnicka 

Zła zima 

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 

Szczypie w nosy, szczypie w uszy 

Mroźnym śniegiem w oczy prószy, 

Wichrem w polu gna! 

Nasza zima zła! 

 

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 

Płachta na niej długa, biała, 

W ręku gałąź oszroniała, 

A na plecach drwa... 

Nasza zima zła! 

 

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 

A my jej się nie boimy, 

Dalej śnieżkiem w plecy zimy, 

Niech pamiątkę ma! 

Nasza zima zła! 

 

http://www.przykona.edu.pl/index.php/artykuly-przedszkola/121-z-zycia-przedszkola-2015-16/1246-dzieci-lubia-zime  

http://www.przykona.edu.pl/index.php/artykuly-przedszkola/121-z-zycia-przedszkola-2015-16/1246-dzieci-lubia-zime


Temat kompleksowy: Idzie zima ze śniegiem 

Termin realizacji: 10 - 14 XII 2018 r. 

- używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji 

wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania 

- wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych 

- szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie 

- odczuwa swoją przynależność do grupy przedszkolnej 

- poznawanie instrumentu perkusyjnego - grzechotki 

- zapoznanie z tradycją mikołajek 

- poszerzanie doświadczeń związanych ze sztuką 

- uczestniczenie w zabawach tematycznych, słuchowych i ruchowych: bieżnych, 

orientacyjno-porządkowych, muzycznych, naśladowczych, z elementem równowagi 

- odpowiadanie na pytania oraz opowiadanie o zdarzeniach z przedszkola 

- klasyfikowanie przedmiotów według przeznaczenia 

- układanie przedmiotów w grupy 

- respektowanie praw i obowiązków swoich oraz innych osób 

 

Piosenka „Zima” sł. i muz. B. Forma 

Lecą kule śniegowe, 

Julka mknie na sankach, 

lepią dzieci ze śniegu 

pięknego bałwanka. 

 

Zatańczmy bałwanku, 

baw się razem z nami, 

teraz biegać będziemy 

pomiędzy drzewami. 



 

Wyszedł z lasu zajączek 

i sarenka mała, 

bo bałwanka ze śniegu 

jeszcze nie widziała. 

  

 

http://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/teksty-piosenek/zimowe/1123-zimowe-piosenki-dla-dzieci-zima-zima-zima  

 

 

 

Wiersz „Sypie śnieg” B. Szelągowska 

Sypie śnieg. 

Syp się, śniegu, sypu, syp! 

Lećcie ptaki z nieba! 

Sanki suną po ścieżce. 

Więcej śniegu trzeba! 

 

Syp się, śniegu, sypu, syp! 

Tańcuj z nami w koło. 

„Sanna! Sanna!” –woła ktoś, 

ale nam wesoło! 

 

http://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/teksty-piosenek/zimowe/1123-zimowe-piosenki-dla-dzieci-zima-zima-zima


Temat kompleksowy: Idą święta 

Termin realizacji: 17-28 XII 2018 r. 

 

 

- słuchanie z uwagą czytanych tekstów 

- wzbogacanie wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia 

- wzbogacanie słownictwa 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- umuzykalnianie dzieci 

- rozwijanie pamięci słuchowej 

- rozwijanie umiejętności liczenia 

- kształtowanie bezpiecznych zachowań w ogrodzie przedszkolnym 

- poznawanie tradycji świątecznych 

- rozwijanie sfery społecznej 

- stosowanie się do wspólnie ustalonych zasad w grupie 

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych  

- uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno- porządkowych, bieżnych, 

kształtujących postawę ciała 



 

  

https://www.superkid.pl/dla-dzieci-boze-narodzenie 

 

Piosenka „Choinka” 

Pachnąca, zielona, 

przybyła dziś do nas. 

Witamy cię wszyscy,  

choinko zielona. 

 

Kiedy pierwsza gwiazdka 

na niebie zaświeci, 

kolędę zanucą 

z rodzicami dzieci 

 

Na niej bombki, łańcuch, 

malutkie serduszka, 

pachnące pierniczki 

i małe jabłuszka. 

https://www.superkid.pl/dla-dzieci-boze-narodzenie


 

 

http://www.fantastyczny-prezent.pl/boze-narodzenie/boze-narodzenie.html  

 

Wiersz „Święta w domu” B. Szelągowska 

Świecą światła na choince,  

dom blaskiem jaśnieje. 

Święta, święta! –wielka radość 

z narodzin w Betlejem! 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Adrianowicz  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fantastyczny-prezent.pl/boze-narodzenie/boze-narodzenie.html

