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Tydzień I  7.01- 10.01.2020r. 

Tematyka tygodnia: Witamy Nowy Rok 

   Mijają dni, miesiące, lata. 

 nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,  

 dostrzeganie upływu czasu, 

 rozwijanie sprawności ruchowej,  

 kształtowanie poczucia rytmu, 

 kontynuowanie rytmów,  

 rozwijanie orientacji przestrzennej, 

 rozwijanie sprawności ruchowej,  

 rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole, 

 poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,  

rozwijanie sprawności manualnej. 
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PIOSENKA ,,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! 

        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. 
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        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! 
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Tydzień II: 13.01- 17.01.2020r. 

Tematyka tygodnia: Zima i zwierzęta 

 

Cele: 

 rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu,  

 rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym, 

 utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,  

 wykonanie układu ruchowego do piosenki, 

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,  

 rozwijanie sprawności rachunkowych, 

 zachęcanie do uważnego słuchania nauczyciela,  

 rozwijanie sprawności ruchowej, 

 utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych 

zwierząt zimą,  

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz sprawności manualnej. 

 

PIOSENKA  „Tupu tup po śniegu” (sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak) 

1. Przyszła zima biała 

Śniegu nasypała 

Zamroziła wodę 

Staw przykryła lodem 

 

Ref.: Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

 

2. Kraczą głośno wrony  

Marzną nam ogony  

Mamy pusto w brzuszku 

Dajcie nam okruszków!  

Ref.: Tupu tup po śniegu….. 

 

3. Ciepłe rękawiczki 

I wełniany szalik 

Białej, mroźnej zimy 

Nie boję się wcale 
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Tydzień III : 20.01- 24.01.2020r. 

Tematyka tygodnia: Babcia i dziadek 

Cele: 

 rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,  

 kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych, 

 tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,  

 opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki, 

 zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,  

 rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych, 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania nauczyciela,  

 rozwijanie sprawności ruchowej, 

 wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,  

rozwijanie sprawności manualnej. 

 

 

 

WIERSZ „KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA” B. Forma 

Kocham mocno babcie, dziadka 

To nie żarty moi mili 

Dzisiaj im życzenia składam, 

By sto latek jeszcze żyli. 

Kiedy smutek mnie ogarnia 
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I wszystkiego mam już dosyć 

Dziadek mocno mnie przytuli 

O to go nie trzeba prosić. 

  

Gdy pomyślę o łakociach, 

Babcia zaraz cos 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. 
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Tydzień IV: 27.01- 31.01.2020r. 

Tematyka tygodnia: Bezpieczeństwo 

Cele: 

 wspieranie całościowego rozwoju dziecka, 

 rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych, 

 wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo, 

 rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia - swojego i innych,  

współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci w celu budowania prawidłowego rozwoju 

dzieci. 
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Opracowała: 

Ewa Weber 
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