
ZADANIA NA STYCZEŃ - GRUPA VII 

POZIOMKI 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

„PRZEDSZKOLE BEZ ZABAWEK” 

Termin realizacji: 02.01 – 11.01.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domowemontessori.pl/wp-content/uploads/2016/09/Samochod-z-kartonu-autorstwa-Ikatbag.jpg  

Cele: 

W trakcie realizacji innowacji pedagogicznej będziemy 

konstruować zabawki głównie z przedmiotów 

przeznaczonych do recyklingu, 

nadając im w ten sposób drugie 

życie. Tworząc lalki, samochody 

czy samoloty rozwiniemy 

wyobraźnię, pomysłowość i 

kreatywność. Nauczymy się 

http://www.domowemontessori.pl/wp-content/uploads/2016/09/Samochod-z-kartonu-autorstwa-Ikatbag.jpg


współpracować ze sobą przy realizacji pomysłów. 

Poznamy właściwości różnorodnych materiałów, a także 

usprawnimy umiejętność wycinania i klejenia.  

https://ecocosas.com/wp-content/uploads/2012/07/casa-de-carton-.jpg 

 

„MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA” 

Termin realizacji: 14.01-18.01.2019 

 

http://static.scholaris.pl/resource_imp/105/105434/PLIKI_1/cztery%20pory%20roku%20w%20polsce.jpg  

Cele:  

Poznamy tradycje związane z nastaniem Nowego Roku, 

wzbogacimy wiedzę na temat kalendarza i jego znaczenia. 

Poznamy zasady działania zegara wskazówkowego, 

nauczymy się odczytywać godziny. Utrwalimy nazwy dni 

tygodnia, poszerzymy wiadomości dotyczące miesięcy i 

pór roku, w tym charakterystycznych cech, a także 

przyporządkujemy miesiące do poszczególnych pór roku. 

Postaramy się zrozumieć pojęcie czasu i jego cykliczność 

https://ecocosas.com/wp-content/uploads/2012/07/casa-de-carton-.jpg
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poprzez ukazanie stałego następstwa dni i nocy oraz pór 

roku. Będziemy nabywać umiejętność skupiania uwagi 

na przekazie literackim. Odczytamy informacje podane w 

formie uproszczonych 

rysunków. 

Wzbogacimy doznania 

estetyczne, rozwiniemy 

poczucie rytmu. 

Będziemy doskonalić 

ogólną sprawność 

ruchową oraz 

manualną. 

http://2.bp.blogspot.com/-7LfdsEriACc/Vj9vn2NGHJI/AAAAAAAAKhA/9IijZEaPgtE/s640/Imagen1.jpg 

 

„Czasolot” sł. I muz. K. Gowik 

1. Gdy przyszliśmy do przedszkola, to był wrzesień. 

    To był wrzesień, a z nim jesień tak złota jak słońce. 

    Gdy wakacje się zbliżają, to jest czerwiec. 

    To jest czerwiec, a z nim lato gorące, pachnące. 

    A co potem, co będzie potem? 

    Polecimy sprawdzić to czasolotem! 

  

Ref.: Czaso - czaso- czasolot to pojazd, co nie widać go. 

        Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop! 

http://2.bp.blogspot.com/-7LfdsEriACc/Vj9vn2NGHJI/AAAAAAAAKhA/9IijZEaPgtE/s640/Imagen1.jpg


        Potem października bieg i bieg listopada. 

        Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada. 

       Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu. 

       Czerwiec niesie lata czar - wysiadka z czasolotu! 

       Lipiec - hop! Sierpień - prask! 

       I znów mamy września czas! 

  

2. Kiedy przyszłam do przedszkola, byłam mała. 

    Taka mała, że pod stołem mieściłam się cała. 

    Gdy przyszedłem do przedszkola, byłem mały. 

    Taki mały, że pod krzesłem mieściłem się cały. 

    A potem, co będzie potem? 

     Polecimy sprawdzić to czasolotem! 

  

Ref.: Czaso - czaso- czasolot to pojazd, co nie widać go. 

        Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop! 

        Potem października bieg i bieg listopada. 

        Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada. 

        Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu. 

        Czerwiec niesie lata czar - wysiadka z czasolotu! 

        Lipiec - hop! Sierpień - prask! 

        I znów mamy września czas! 

  

3. A w ogrodzie przy przedszkolu rosły róże. 



    Były małe, malusieńkie, a teraz są duże. 

    A to drzewko, które miało małe listki, 

    tak urosło, że w dzień skwarny cień rzuca dla wszystkich. 

    A co potem? Co będzie potem? 

    Polecimy sprawdzić to czasolotem! 

  

Ref.: Czaso - czaso- czasolot to pojazd, co nie widać go. 

        Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop! 

        Potem października bieg i bieg listopada. 

        Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada. 

        Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu. 

        Czerwiec niesie lata czar - wysiadka z czasolotu! 

        Lipiec - hop! Sierpień - prask! 

        I znów mamy września czas! 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Babcia i dziadek” 

 

http://bajka.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2019/01/54b91f7d7d3a3_o-320x221.jpg 
Termin realizacji: 21.01-25.01.2019 

Cele:  

 Utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych 

z karnawałem 

 rozwijanie kompetencji społecznych - opowiadanie na 

sobie na forum grupy 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do 

starszych 

 rozwijanie pamięci i uwagi 

 rozwijanie sprawności ruchowej 

 orientowanie się, jakie istnieje pokrewieństwo w 

rodzinie 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi--M_vhv7fAhWDdCwKHVdZDoIQjRx6BAgBEAU&url=http://bajka.bydgoszcz.pl/dzien-babci-dziadka-2&psig=AOvVaw1E_Md_xLU0LaGWBc6zfbGj&ust=1548131777767296


 utrwalenie nowej piosenki  

 utrwalenie układu ruchowego do wersji 

instrumentalnej piosenki 

 rozwijanie logicznego myślenia 

 ćwiczenie orientacji na kartce papieru 

 utrwalanie kształtów i nazw figur geometrycznych  

  

https://eduzabawy.com/wp-content/uploads/2017/11/namedal.jpg 

 

Kraina babci i dziadka  

1. Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas, 

ale za to babcia z dziadkiem zawsze maja czas. 

Mama w biegu, tata w biegu, spieszą się co dnia, 

ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan! 

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam! 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin8r7Chv7fAhUvhaYKHW9mAswQjRx6BAgBEAU&url=https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/babcia-dziadek-medal/&psig=AOvVaw1E_Md_xLU0LaGWBc6zfbGj&ust=1548131777767296


 

Ref.: A tam lody kolorowe 

i zabawki odlotowe, 

karuzela i spacer z psem. 

Wszystko wyczarował dziadek z babcią, 

ja to wiem! 

 

 

 

 

„MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO”

 
http://images.vefblog.net/vefblog.net/h/o/holly/photos_art/2010/10/holly128765114125_art.

jpg  

Termin realizacji: 28.01 – 01.02.2019 r. 

Cele:  

Poznamy zasady właściwego ubierania się, dostrzeżemy 

konsekwencję niewłaściwego ubierania się w stosunku do 

warunków pogodowych.  

 

 

http://images.vefblog.net/vefblog.net/h/o/holly/photos_art/2010/10/holly128765114125_art.jpg
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 http://2.bp.blogspot.com/-7zN6GcJg5sM/UR_91iiWlmI/AAAAAAAAAo8/aoShdhCCuT4/s1600/medico-contorno-

copy.jpg  

Dokonamy oceny zachowań 

sprzyjających lub zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu. 

Poznamy czynniki warunkujące 

zdrowie, w tym sposób zdrowego 

odżywiania się, a także osoby 

wykonujące zawody niosące 

pomoc przy różnych 

dolegliwościach. Nabędziemy umiejętność przewidywania 

konsekwencji niebezpiecznych zachowań, poznamy 

sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. 

Poszerzymy doświadczenia plastyczne, rozwiniemy 

kreatywność i pomysłowość, a także umiejętności 

wokalne i ogólną sprawność ruchową. 

 

Chory kotek” Wanda Grodzieńska 

 

Wyszedł kotek na deszczyk, 

Dostał kaszlu i dreszczy. 

Boli głowa i oczy, 

Nogi w błocie przemoczył. 

Kładzie mama koteczka 

Do ciepłego łóżeczka. 

Bierze synka za rączkę. 

– Oj, masz, kotku, gorączkę. 

Przyszedł tatuś wieczorem 

Z siwym panem doktorem. 

http://noticiasinsolitas.zoomblog.com/archivo/2008/11/25/
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– Ratuj panie doktorze, 

Bo synkowi wciąż gorzej! 

Doktor kotka opukał, 

Okulary poszukał 

I powiada: - Dam ziółka, 

Będzie zdrowy jak pszczółka. 

Dam i proszki na dreszcze, 

Niech poleży dzień jeszcze, 

Ale lepsze niż proszki są  

na deszczyk kaloszki! 

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53161.9007199266275231.43006473-ba2f-4b5b-9548-

469aefc1f91d.c106b9c3-b037-43d6-82f2-

799c05480036?mode=scale&q=90&h=270&w=270&background=%2339c1ec 

 

Opracowały: D. Jabłońska, B. Chudzik 
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