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Zadania realizowane w miesiącu Styczniu 

Tematy kompleksowe: 

 

 "Baśniowe bale" 

 "Zima wokół nas" 

 "Biało wszędzie" 

 "Babcia i Dziadek" 

                           

www.superkid.pl 

 



Temat kompleksowy: "Baśniowe bale" 

Termin realizacji (02.01.-05.01.2018r.) 

 

Cele: 

 Poznanie tradycji nadejścia Nowego Roku 

 Kształtowanie umiejętności klasyfikowania  

 Poznanie treści wybranych baśni 

 Ćwiczenia kształtujące tułów 

 Wykonanie pracy plastycznej "Sylwester" 

 

 

 

PIOSENKA  
Tekst: Anna Markowa, Muzyka: Jerzy Kruszewski 

 

 

1. Nowy Roczek drobnym kroczkiem                                                    

do ludzi przychodzi. 

Powitajmy go serdecznie 

i starsi, i młodzi. 

Stary Rok chce odpoczynku.                                                                                              



Zmęczony i siwy 

do Nowego mówi: "Synku, 

obyś był szczęśliwy". 
 

 

 

Ref. Nowy Rok, Nowy Rok, 

idzie do nas w gości, 

może nam przyniesie 

piękny dar radości. 

Do siego, do siego, 

do siego roku, 

dla każdego uśmiech, 

dla każdego spokój. 

 

 



 

Temat kompleksowy: "Zima wokół nas" 

Termin realizacji (08.01.-12.01.2018r.) 

 

Cele: 

 Poznanie oznak zimy 

 Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę 

wiersza 

 Kształtowanie logicznego myślenia - praca z 

układanką obrazkową 

 Rozwijanie sprawności ruchowej - zabawy z 

elementami gimnastyki 

 

 

 

 



 

 

Wiersz 

Autor: I. Suchorzewska 

Spacer maluchów 

Pada śnieżek biały,  

puszysty i suchy, 

idą na spacerek 

z przedszkola maluchy. 

 

Chrupią pod nogami 

zmarznięte kałuże, 

gubi Jaś kalosze, 

bo trochę za duże. 

 

Pada śnieżek biały, 

już go po kolana. 

Lepią dzieci razem 

śmiesznego bałwana. 



 
https://www.istockphoto.com/pl 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: "Biało wszędzie" 

Termin realizacji (15.01.-19.01.2018r.) 

 

Cele:  

 Poznanie miejsca i narzędzi pracy kucharki  

 Doskonalenie percepcji słuchowej - zagadki 

słuchowe 

  Kształtowanie umiejętności naśladowania - 

zabawy naśladujące prace w kuchni 

 Wykonanie pracy plastycznej "Zupa 

jarzynowa" 

 

 

 

 



WIERSZ  

„SŁODKI KUCHARZ” 
Autor: M. Bartkowicz 

Czy wiecie o czym czasem marzę? 

Że gdy dorosnę, zostanę kucharzem, 

by wam, gdy wszyscy już dorośniecie, 

dawać najlepsze potrawy na świecie. 

Mógłbym serwować wam na śniadanie, 

omlety z jajek-niespodzianek. 

Na obiad barszczyk na rodzynkach. 

Prawda, że już wam cieknie ślinka? 

 
https://pl.depositphotos.com/7661369/stock-illustration-chef-cartoon.html 

 



Temat kompleksowy: "Babcia i Dziadek" 

Termin realizacji (25.01.-29.01.2018r.) 

 

Cele:  

 Poznanie piosenki "Babcia i Dziadek" 

 Rozwijanie koordynacji ruchowej - 

zabawy ruchowe 

Rozwijanie umiejętności budowania 

poprawnych wypowiedzi 

 Nauka wiersza dla Babci i Dziadka 

 

 

 

 

 

 



WIERSZ 

Autor: Ewa Zienkiewicz 

Dzisiaj jest Dzień Babci i święto 

Dziadziusia, 

O tym dniu pamięta każda mała wnusia.  

My - wasi wnuczkowie - również pamiętamy  

I swoim najbliższym życzenia składamy 

Piosenka 
Muzyka i tekst - Tomasz Świder, Katarzyna Godzisz 

Kocha babcię i dziadziusia  

każdy wnuczek, każda wnusia  

Kocha babcię i dziadziusia  

każdy wnuczek, każda wnusia  

 

Babcia mnie utuli, po zabawie da obiadek 

 Wszystko wytłumaczy zawsze mój kochany 

dziadek 

 

 Kocha babcię i dziadziusia 

 każdy wnuczek, każda wnusia 



 Kocha babcię i dziadziusia 

 każdy wnuczek, każda wnusia 

  

Chętnie ich odwiedzam zawsze, kiedy tylko 

mogę  

Prawie już pamiętam do ich domu całą 

drogę  

 

Kocha babcię i dziadziusia 

każdy wnuczek, każda wnusia  

Kocha babcię i dziadziusia 

każdy wnuczek, każda wnusia 
 

 

 

www.dobrasztuka.pl 


