
Grupa VIII 

„Kangurki” 

„Styczeń” 

 

 
http://tulipanow.pl/?attachment_id=11110 

TEMATY 

KOMPLEKSOWE:   

 

1. Mijają dni, miesiące, lata  

02.01-06.01.2023 

2. Zima i zwierzęta   09.01-

13.01.2023 

3. Babcia i dziadek   16.01-20.01. 

2023 

4. Projekt Zabawki  23.01-

27.01.2023   i 30.01, 31.0 

 

 

Mijają dni, miesiące, lata 

02.01- 06.01.2023r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://gro

dzisk.pl/2021/12/bezpieczne-rozpoczecie-nowego-roku-

2022/&ved=2ahUKEwiOt4nV5877AhXCgSoKHVenDPoQr4kDegQIE

hAC&usg=AOvVaw04DnTdWZ6hhAssx6zuppTW 

W tym tygodniu dzieci będą:   
 

-   poznawały wybrane tradycje 

związane z nastaniem Nowego Roku  

-  poznawały i stosowały różne 

techniki  plastyczne    

- wzbogacały wiedzę na temat 

kalendarza i jego znaczenia 

- poznawały właściwości fizycznych 

niektórych substancji; pobudzenie 

zmysłów, 

- aktywnie uczestniczy w zabawach 

ruchowych   

- liczyły elementy zbioru, podawało 

prawidłowy wynik   

- oprawnie stosowały nazwy 

liczebników porządkowych i 

kardynalnym w zakresie 6   

- usprawniały aparat artykulacyjny   

- rozwijały wrażliwość dotykową  

poprzez różne zabawy sensoryczne 

- wymieniały słowa rozpoczynające 

się głoską j, dzieliły słowa na 

sylaby   

- układały schematy słów, określały 

miejsca samogłosek i spółgłosek w 

słowach   

- poprawnie stosowały nazwy 

liczebników porządkowych i 

kardynalnym w zakresie 10  

 

Czasolot – piosenka ( sł i muz K.Gowik) 

I. 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! 

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! 

 

 

II.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 co potem, co będzie potem? 

Polecimy sprawdzić to czasolotem! 



  

Ref: Czaso….. 

  

III.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 

 

„Jakie figury rysuję” nauka 

wiersza na pamięć 

Trzy kreski, trzy kąty, Rysuję 

trójkąty. Już każdy dzieciaczek 

Trójkątny ma szlaczek. 

Kwadraciki bardzo lubię w tej 

rodzinie się nie nudzę. Kwadrat 

równe boki ma Każde dziecko 

kwadrat zna. Jest w rodzinie też 

prostokąt Spójrz na niego, wytęż 

oko. Po dwa boki: długie, krótkie, 

Narysuję za minutkę. Są w 

rodzinie też kółeczka okrąglutkie 

jak piłeczka. Brak w nich rogów 

oraz kątów tym się różnią od 

trójkątów 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa

=U&url=https://www.specshop.pl/product-pol-

19516-Tarcza-strzelecka-figury-geometryczne-10- 

 

  
  

Zima i zwierzęta 

09.01 – 13.01.2023 r.  

 
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://alle

gro.pl/artykul/zwierzeta-w-ogrodzie-jak-im-pomoc-zima-

XEbLrqEm1uY&ved=2ahUKEwjagN3M7M77AhXulosKHXnRA44Qr4

kDegQICxAC&usg=AOvVaw0GvdxsgWqGIJUNgJRxCgBx 

W tym tygodniu dzieci będą:   

- utrwalały zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące podczas zabaw zimowych 

- rozumiały dlaczego konieczne jest 
dokarmianie ptaków zimą 

- rozwijały słuch fonematyczny   

- wzbogacały doświadczenia plastyczne  
(malowanie pastą do zębów) 

rozwijały umiejętność wykonywania ćwiczeń 
według instrukcji słownej   

- rozwijały myślenie przyczynowo- skutkowe   

- wzbogacały wiedzę przyrodniczą   

- kształtowały poczucie rytmu   

- wyrabiały reakcje na określony sygnał   

- rozwijały umiejętności rachunkowe   

- kształtowały umiejętność wykonywania 
ćwiczeń według instrukcji słownej   

- porównywały długości i wysokości 

przedmiotów   



- rozwijały sprawność manualną i koordynacji 
wzrokowo- ruchowej   

- wymieniały słowa rozpoczynające się głoską 
N ,n 

- układały schematy i modele słów z poznaną 
literą,   

- określały miejsce samogłosek i spółgłosek w 
słowach o prostej budowie fonetycznej   

- pisały po śladach znanych liter 
 

PIOSENKA 

„Pomóż ptakom” (sł. I muz 

J.Kucharczyk) 

 

1. Zastukały ptaszki w okno: 

„Hejże, hejże, dzieci! 

Zima mrozem postraszyła, 

śnieżek z nieba leci! 

 

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek 

i okruszków chleba! 

Gdy na dworze zima, 

ptakom pomoc trzeba!” 

 

2. Tata zbija z desek karmnik, 

chleb szykuje mama, 

słonecznika ziarnka dzieci 

wsypią tutaj zaraz. 

 

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek. 

 

 

 

 

Babcia i dziadek 

16.01- 20.01.2023r. 

 
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://milic

z.pl/2021/01/21/dzien-babci-i-dzien-

dziadka/&ved=2ahUKEwiXnd_A9M77AhUnx4sKHfhGB-

EQr4kDegQICBAC&usg=AOvVaw0MVAb69-TdVvpIu98 

 

W tym tygodniu dzieci będą:   

- utrwalały wiadomości na temat tradycji 
związanych z karnawałem 

- ozdabiały balon wg własnego pomysłu 

- kształtowały uczucia przywiązania i szacunku 
do starszych 

- poznawały przybliżone daty świąt 
rodzinnych, 

- rozwijały mowę   

- rozwijały słuch fonematyczny   

- rozwijały sprawność manualną i wyobraźnię 
twórczą   

- usprawniały aparat artykulacyjny   

- utrwalały zasad y zachowania obowiązujące 
podczas oglądania przedstawienia   

- rozwijały sprawność ruchową    

- ćwiczyły słuch muzyczny   

- zapoznawały się ze znaczeniem zwierząt 
hodowlanych w życiu człowieka   

- rozwijały wrażliwości dotykową   

- usprawniały narząd mowy   

- dbały o sprawność fizyczną   

- utrwalały nazwy liczebników w aspektach 
kardynalnym i porządkowym   

- rozwiązywały proste zadania matematyczne, 
rozwijały umiejętność tworzenia kompozycji 
przestrzennych   



- układały i rozwiązywały działania 
matematyczne  utrwalały znaki -, +, =, >, < 

 

Kraina Babci i dziadka(sł. 

i muz. K.Gowik)  
 

1. Mama w pracy, tata w pracy, 

mało widzą nas. 

Ale za to babcia z dziadkiem 

zawsze mają czas. 

Mama w biegu, tata w biegu, 

śpieszą się co dnia. 

Ale za to babcia z dziadkiem mają 

niezły plan! 

Drzwi krainy czarodziejskiej 

otwierają nam! 

 

Refren: 

A tam lody kolorowe i zabawki 

odlotowe, 

Karuzela i spacer z psem, 

Wszystko wyczarował dziadek z 

babcią, ja to wiem! 

A tam kotki jak kłębuszki, a tam 

bitwa na poduszki. 

Potem pizza, a może dżem? 

Wszystko wyczarował dziadek z 

babcią, ja to wiem! 

2. Mama stara się jak może, by być 

bliżej nas, 

Ale ciągle goni, goni ją ten 

wstrętny czas! 

Tata stara się jak może, aby z nami 

być, 

Ale trudno jest na co dzień tak 

spokojnie żyć. 

Babcia z dziadkiem zapraszają, by 

się u nich skryć! 

 

 

 

      „Kocham Babcię i dziadka” 

wiersz B.Formy 

Kocham mocno babcię, dziadzia – 

to nie żarty, moi mili, 

dzisiaj im życzenia składam, 

by sto latek jeszcze żyli. 

 

Kiedy smutek mnie ogarnia 

i wszystkiego mam już dosyć, 

wtedy dziadziu mnie przytuli, 

o to go nie trzeba prosić. 

 

Gdy pomyślę o łakociach, 

wtedy babcia coś upiecze. 

Muszę przyznać, te wypieki 

są najlepsze na świecie. 

 

Babcia z dziadziem w wolnych chwilach 

przekazują wciąż wytrwale 

swym kochanym wnukom, wnuczkom 

rad życiowych całą gamę. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Zabawki”  

23.01- 27.01.2023 r.   

30.01, 31.01 

 
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://pl.d

reamstime.com/ilustracji-zabawki-

image73335680&ved=2ahUKEwinhsjqgc_7AhWPxosKHfj9B8EQr4kD

egQIEhAC&usg=AOvVaw2pdPgyjwpi2ZJ7m1OnHHf8 

 

W tym tygodniu dzieci będą:   

- wzbogacały wiedzę na temat zabawek, 
sposobu ich kupowania i wytwarzania 

- zachęcanie do samodzielnego planowania 
zabawy oraz wytwarzania potrzebnych do 
niej elementów 

- wzbogacanie wiedzy na temat zabawek- 
dawnych i współczesnych 

- podawały różnicę pomiędzy zabawkami z 
przeszłości a obecnymi 

- ćwiczyły pamięć,  

- poznawały zasady szanowania przyrody i 
były zachęcane do ich przestrzegania   

- rozwijały sprawność fizyczną,  

- rozwijały rozumowanie przyczynowo- 
skutkowe   

- miały stwarzane sytuacje edukacyjne 

wymagające liczenie, utrwalanie określeń 
związanych z położeniem przedmiotów w 
przestrzeni   

- rozwijały umiejętności łączenia prostych 

ruchów ze śpiewem   

- rozwijały reakcję na zmiany muzyki   

- rozwijały wrażliwość fonemową, określały 
miejsca spółgłoski w słowie   

- odkrywały literę „h”: małą i wielką, pisaną i 

drukowaną   

- rozpoznawały i nazywały poznane litery   

 

„Taniec pajacyków”- piosenka 

(sł i muz .K.Gowik) 

 

Tańczą pajacyki hip hop hopla hop, 

Tupią im buciki hip hop hopla hop, 

Obracają się w kółeczko hip hop 

hopla hop, 

Na śniadanie piją mleczko hip hop 

hopla hop! 

Bawią się z misiami hip hop hopla 

hop, 

Tańczą z laleczkami hip hop hopla 

hop, 

A wieczorem zasypiają ci – cho, ci-

cho, ci…. 

A wesołe rano wstają hip hop hopla 

hop! 

 



 
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https

://xn--poezjiproz-

7gbf.blogspot.com/2016/01/pajacyk.html&ved=2ahUKEwi97uK

lj8_7AhVnlosKHfYWC78Qr4kDegQIEBAC&usg=AOvVaw3A

1DenkHtRCdzLc0RnMYa9 

 

Piosenka na powitanie: 
 „Dzień dobry dzieci, witamy Was. 

  Bawcie się z nami …. tak.” 

- śpiewajcie 

- skaczcie 

- klaszczcie 

- tupcie                                                                                                                               

 
 

Opracowała Sylwia Gluchowska 

 

                                                                                                                   


