
TEMATY ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W 

STYCZNIU 

Tydzień:02-03.01.2020r. 

Temat tygodniowy: Mijają dni, miesiące, lata… 

 
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjChJTEoIHnAhWOZlAKHQih

B_IQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.bobolanum.edu.pl%2Fstudenci%2Fkalendarz&psig=AOvVaw2h4ZI3ZJLt4PbolyxnT6B

e&ust=1579028188692501 

 

Cele główne: 

 zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy 

 poznawanie nazw miesięcy 

 utrwalanie oznak pór roku 

 rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego 

następstwa dni i nocy 

 utrwalenie nazw dni tygodnia 

 przyporządkowywanie miesięcy do poszczególnych pór 

roku 

 



Tydzień:07-10.01.2020r. 

Tydzień:13-17.01.2020r. 

Temat tygodniowy: Innowacja pedagogiczna- Przedszkole bez 

zabawek. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi63LiGooHnAhUQKlAKHQGy

DqUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.domowemontessori.pl%2Fzabawki-z-

kartonu%2F&psig=AOvVaw3HKL9kZXS_XBgCxJTaLsZ4&ust=1579028596158279 

Cele główne: 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas tworzenia 

zabawek 

 rozwijanie szacunku do wspólnej pracy 

 pokonanie nudy  

 rozwijanie sprawności manualnych podczas lepienia z różnych 

mas (solna, porcelanowa, mąkolina) 

 rozwijanie twórczości dzieci, odkrywanie nowych zdolności 

 rozwijanie umiejętności współpracy 

 ćwiczenie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków 

podczas zabaw badawczych 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi63LiGooHnAhUQKlAKHQGyDqUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.domowemontessori.pl%2Fzabawki-z-kartonu%2F&psig=AOvVaw3HKL9kZXS_XBgCxJTaLsZ4&ust=1579028596158279
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi63LiGooHnAhUQKlAKHQGyDqUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.domowemontessori.pl%2Fzabawki-z-kartonu%2F&psig=AOvVaw3HKL9kZXS_XBgCxJTaLsZ4&ust=1579028596158279
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi63LiGooHnAhUQKlAKHQGyDqUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.domowemontessori.pl%2Fzabawki-z-kartonu%2F&psig=AOvVaw3HKL9kZXS_XBgCxJTaLsZ4&ust=1579028596158279


Tydzień: 20-24.01.2020r. 

Temat tygodniowy: Zima i zwierzęta. 

 

Cele główne: 

 wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków 

 rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, układanie 

historyjki obrazkowej 

 rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą 

 reagowanie ruchem na dźwięki różnej długości i wysokości 

 rozpoznawanie różnych gatunków zwierząt 

 wzbogacanie wiadomości na temat Arktyki 

 rozwijanie umiejętności rachunkowych, utrwalanie nazw figur 

geometrycznych 

 

 

 

 



Wiersz I. Salach „Kto pamięta.” 

 

Leśnik sarnom wyniósł siano 

i sól do solniczki, 

a wiewiórka chowa w dziupli 

swoje smakołyki. 

Lis futerko kupił nowe, 

Wróble zaś zmieniły piórka. 

W sen zapadły jeże, żaby, 

Śpi już nawet mała pszczółka. 

Cisza w lesie coraz głębsza, 

Pochowały się zwierzęta. 

Co też zimą będą jadły? 

Czy też o nich ktoś pamięta? 

Pan leśniczy dba o sarny 

W swej leśnej zagrodzie. 

My o ptaki dbać będziemy 

Lecz w naszym ogrodzie. 

 

 

 

 



Tydzień: 27-31.01.2020r. 

Temat tygodniowy: Babcia i dziadek. 

 

Cele główne: 

 kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla 

starszych 

 rozwijanie pamięci i uwagi podczas nauki wierszy i 

piosenek 

 orientowanie się, jakie istnieje pokrewieństwo w 

rodzinie 

 ćwiczenie orientacji na kartce papieru 

 posługiwanie się liczebnikami 

 utrwalanie tradycji związanych z karnawałem 

 

 



Wiersz B. Formy „Kocham babcię i dziadka”. 

Kocham mocno babcię, dziadka- 

To nie żarty, moi mili, 

Dzisiaj im życzenia składam, 

By sto latek jeszcze żyli. 

Kiedy smutek mnie ogarnia 

I wszystkiego mam już dość, 

dziadek mocno mnie przytuli, 

o to go nie trzeba prosić. 

Gdy pomyślę o łakociach, 

Babcia zaraz coś upiecze. 

Muszę przyznać, te wypieki 

Najwspanialsze są na świecie. 

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach 

Przekazują wciąż wytrwale 

Swym kochanym wnukom, wnuczkom 

Rad życiowych całą gamę. 

 

Opracowała M. Belka 


