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GRUPA VII 

POZIOMKI 

 

STYCZEŃ 2020 
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Tematy kompleksowe: 

 

1. Witamy Nowy rok c.d. 

02.01.2020 r. - 03.01.2020 r. 

 

2. Co można robić zimą?  

Innowacja pedagogiczna - Przedszkole bez 

zabawek 

06.01.2020 r. - 10.01.2020 r. 

 

3. Święto babci i dziadka 

Innowacja pedagogiczna - Przedszkole bez 

zabawek 

13.01.2020 r. - 17.01.2020 r. 

 

4. Zimowe mistrzostwa sportowe 

20.01.2020 r. - 24.01.2020 r. 

 

5. Tacy sami  

27.01.2020 r. - 31.01.2020 r. 



1. Witamy Nowy rok c.d. 

https://www.cc-pl.org/events/rocking-noon-years-eve 

Cele: 

 poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy dni 

tygodnia 

 utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia 

 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji 

ruchowej dzieci 

 wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem  

 poszerzenie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu 

 
https://flexistyle.com/pl/p/Zegar-dzieciecy-Numbers/227 
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2. Co można robić zimą? 

Innowacja pedagogiczna - Przedszkole bez 

zabawek 

https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,ptaki-zima,28341605 
 

Cele: 

 wprowadzenie litery u 

 rozwijanie percepcji wzrokowej 

 poszerzanie wiedzy na temat obszarów polarnych 

 doskonalenie kompetencji matematycznych - lateralizacja 

 kodowanie 

 rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu - hartowanie 

 doskonalenie umiejętności wykonywania prostych 

eksperymentów i doświadczeń 

 doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i 

wyciągania wniosków 

 doskonalenie umiejętności przewidywania 

 rozwijanie motoryki dużej 

 doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw 

 doskonalenie ekspresji twórczej 
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http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/zimowe-tlo-kolaz 

 

 

Walczyk na ślizgawce 
(sł. A. Tarczyńska, muz. U. Smoczyńska-Nachtman) 

 

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. 

(...) 

 
https://pl.depositphotos.com/63836925/stock-photo-adorable-little-girls-skating-on.html 
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3. Święto babci i dziadka 

Innowacja pedagogiczna - Przedszkole bez 

zabawek 
 

 
https://sp-popowice.starysacz.org.pl/index.php/2018/01/13/zaproszenie-na-dzien-babci-i-dziadka/ 

 

Cele: 

 kształtowanie zdolności plastycznych 

 doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi 

na określony temat 

 wzbudzanie szacunku do osób starszych 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się i uważnego 

słuchania innych 

 doskonalenie umiejętności grafomotorycznych 

 rozwijanie umiejętności matematycznych - przeliczanie, 

dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie 

 doskonalenie umiejętności manualnych 

 wprowadzenie litery S 

 doskonalenie umiejętności składania życzeń 

 kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych 
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http://swiatwkawalkach.pl/rozwoj-osobisty/fakty-o-milosci-16-interesujacych-kwestii 
 

Wiersz dla Babci 
W. Chotomska 

 

(...) 

 

Już nie myśl, Babciu, o nas, 

O sobie, Babciu, pomyśl. 

Czy Babcia nie uważa, 

że to dobry pomysł? 

 

 
https://misericors.org/cywilizacja-milosci/ 
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4. Zimowe mistrzostwa sportowe 

http://sport.strumien.pl/ 

 

Cele: 

 kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań 

 rozwijanie zdolności muzycznych 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania 

zagadek ruchowych  

 doskonalenie umiejętności grafomotorycznych 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 wprowadzenie różnych aspektów liczby 9 

 kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych 

doświadczeń 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw 

zimowych dyscyplin sportowych 

 doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, 

wskazywania podobieństw i różnic (jazda figurowa, 

łyżwiarstwo szybkie, bobsleje a saneczkarstwo, slalom a skoki 

narciarskie) 
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5. Tacy sami 

https://pl.depositphotos.com/123362086/stock-illustration-handicapped-kids-with-friends.html 

Cele: 

  rozwijanie logicznego myślenia  

  rozumienie komend przedstawionych za pomocą symboli 

graficznych 

  tworzenie kodów za pomocą strzałek kierunkowych 

  porównywanie, analiza, samodzielne wyciąganie wniosków i 

odkrywanie faktów 

  zapoznanie z problemem niepełnosprawności ruchowej  

  wdrażanie do edukacji inkluzyjnej  
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  uwrażliwienie na problemy osób z niepełnosprawnością 

ruchową 

  rozbudzanie postaw prospołecznych: tolerancji, szacunku, 

zrozumienia dla inności oraz chęci niesienia pomocy 

  zapoznanie z problemem niepełnosprawności wzrokowej  

  uwrażliwianie na problemy osób niewidomych i 

słabowidzących 

  zapoznanie z problemem niepełnosprawności słuchowej  

  uwrażliwienie na problemy osób z niepełnosprawnością 

słuchową 

 nabywanie kompetencji społecznych odnoszących się 

właściwego udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym 

 pokonywanie nieśmiałości 

 

 

 

 
 

https://mamotoja.pl/niepelnosprawne-dziecko-jakie-prawa-maja-rodzice-niepelnosprawnego-dziecka,prawo-dla-rodzicow-artykul,17217,r1p1.html 
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Niepełnosprawność 

M. Dabkowska 

 
Jakie kwalifikacje należy posiadać 

By niepełnosprawnym mogli cię nazwać 

Pełnosprawnym cię nazwą jeśli masz zdrowe ciało 

Czy to nie za mało 

 

Można mieć dłonie sprawnie jak u chirurga 

I do nikogo ich nie wyciągać 

Można do każdego wyciągać dłoń 

Nie umiejąc szklanki wody utrzymać nią 

Można mieć zdrowe obie nogi 

I nie wychodzić poza własne progi 

A można z trudem poruszać nogą 

I wciąż podążać w stronę kogoś 

Dostrzegać i cieszyć się tym co jest piękne 

Mając za ciemną zasłoną oczy zamknięte 

Można mieć wzrok dobry jak sokół 

I nie widzieć niczego w oku 

Trudne zadania można rozwiązywać 

I mądrym człowiekiem siebie nazywać 

Można nie wiedzieć w jakim żyje się wieku 

A cały czas myśleć o drugim człowieku 

Można być pięknym i przed ludźmi uciekać 

Można tez twarz mieć skrzywioną lecz wciąż do innych się uśmiechać 

Można nie widzieć nie chodzić nie mówić 

A być sprawniejszym od tak zwanych zdrowych ludzi 

Można mieć sztuczne serce 

Ale przed sobą nieść je na ręce 

 

Można być książkowym przykładem zdrowia 

Nie rozumiejąc co pod pojęciem człowiek się chowa 

I w znaczenie poprawnym 

Co to znaczy być niepełnosprawnym 

Można mieć ciało kalekie 

A być pełnosprawnym człowiekiem 



https://martaimagda.wordpress.com/2018/12/03/2839/ 

 

 
https://gohelp.pl/389166-pomocna-dlon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowały: P. Białobrzeska, D. Jabłońska  
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