
Skąd wiem, że mija czas?
2 - 5 I 2023r

Treści programowe Programu Wychowania Przedszkolnego 
- poznawanie zwyczajów związanych z witaniem nowego roku
- poznawanie rodzajów przyrządów do odmierzenia czasu
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu
- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i wykonywania 
prostych działań arytmetycznych
- rozpoznawanie i nazywanie cyfr oraz tworzenie z nich liczb
- odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek 
- coraz dłuższe koncentrowanie uwagi na materiale edukacyjnym 
- rozwijanie czynności myślenia
- aktywne uczestniczenie w życiu grupy 
- przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie 
- swobodne komunikowanie się z innymi
- aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych
- przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych
- śpiewanie poznanych piosenek 

Piosenka Szybko mija czas Jolanty Kucharczyk
1. Poniedziałek, wtorek, środa,
dzień za dniem ucieka.
Każda chwila szybko mija,
czas nigdy nie czeka.

Ref.: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak,
zegar wciąż odmierza czas.
Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak,

zegar wciąż odmierza czas.

2. Z każdą chwilą, dniem, miesiącem
dzieci rosną, rosną.
I są zawsze o rok starsze
z nadchodzącą wiosną.

Ref.: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak...

https://expressbydgoski.pl/zmiana-czasu-w-2020-roku-kiedy-zmieniamy-czas-zmiana-czasu-z-zimowego-na-
letni/ar/c1-14751576



Kto dokarmia zwierzęta zimą?
9- 13 I 2023r

Treści programowe Programu Wychowania Przedszkolnego 
- rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w okresie zimowym
- doskonalenie wiedzy na temat dokarmiania zwierząt zimą
- rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy 
- kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych
- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu
- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i wykonywania 
prostych działań arytmetycznych
- rozpoznawanie i nazywanie cyfr oraz tworzenie z nich liczb
- odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek 
- coraz dłuższe koncentrowanie uwagi na materiale edukacyjnym 
- rozwijanie czynności myślenia
- aktywne uczestniczenie w życiu grupy 
- przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie 
- swobodne komunikowanie się z innymi
- aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych
- przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych

Wiersz I. Fabiszewskiej Zima w karmniku
Dziś w karmniku gwar i rwetes.
Ptaki przyleciały,
bo im rano przedszkolaki
ziarno wysypały.
Widać więc przysmaków wiele,
na drucie słoninkę,
ziarna słonecznika, płatki,
pyszną jarzębinę.

Każdy coś dla siebie znajdzie
i głód zaspokoi.
Dzięki dzieciom żaden ptaszek
zimy się nie boi.
Nawet mała sikoreczka,
co ma żółty fraczek,
jest szczęśliwa, bo znalazła
dla siebie przysmaczek.

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/dokarmianie-zwierzat-zima-potrzeba-czy-fanaberia



 Za co kocham moje babcie i moich dziadków?.
 16 I 2023r -  20 I 2023r

 uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
 rozwijanie mowy
 poznawanie rodzajów zabawek popularnych dawniej i obecnie.
 wspólne tworzenie konstrukcji (nabywanie umiejętności pracy w zespole).
  rozwijanie umiejętności matematycznych
 określanie ról różnych zawodów w życiu społecznym
 opanowanie melodii i tekstu piosenki,
 rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu
 obserwowanie, poznawanie najbliższego otoczenia
 oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej 

obserwacji.
 słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów
 rozwijanie sprawności ruchowej
 zachęcanie do uważnego słuchania N
 odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim
  rozwijanie umiejętności manualnych
 dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych

Święto babci i dziadka - Jolanta Kucharczyk

Babcia wszystko wie najlepiej,
wszystko zrobić umie.
I nakarmi, i pomoże,
zawsze mnie zrozumie.

Ref.: Dziś święto babci i dziadka,
więc wnucząt wesoła gromadka,
składa najlepsze życzenia:
„Zdrowia, szczęścia, życzeń spełnienia!”.

2. Dziadek to jest mój przyjaciel,
nigdy nie zawiedzie,
czyta bajki i mnie uczy
jeździć na rowerze.

Ref.: Dziś święto babci i dziadka...

https://rodzicielskieinspiracje.pl/wp-content/uploads/2021/01/piosenki-dzien-babci-i-dziadka-e1610131061680.jpg



 Za jaką postać przebiorę się na bal?

23 I 2023r - 27 I 2023r

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
  zapoznanie z tematyką dotyczącą karnawału
 dzielenie się swoimi przeżyciami
 przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, ukośnej linii – w górę itp.
 skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 rozwijanie sprawności manualnej
  zwiększanie wiadomości na temat przysmaków karnawałowych
 uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami 

narządów artykulacyjnych
 rozwijanie umiejętności klasyfikowania według podanego kryterium
 • rozwijanie logicznego myślenia
 słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów
 odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk
 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu
 wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach
 rysowanie kredkami
 śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

Był sobie mały, tłuściutki pączek.
Był okrąglutki i nie miał rączek.

Z wierzchu miał piękną, chrupiącą skórkę,
a w środku dziurkę na konfiturkę! 

https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/a5/30/5a7b0b390f6c8_o_full.jpg
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