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Mijają dni, miesiące, lata 

2.1 – 6.1.2023r.  

 
Szablon Zegar ładny Dzieci | Darmowy Wektor (freepik.com) 

Cele: 

 

 wskazywanie pełnych godzin na zegarze 

 mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem; porównywanie 

czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej 

 zwracanie uwagi na upływający czas, uwidoczniony, np. w rozwoju dzieci 

 wymienianie nazw miesięcy przynależących do zimy 

 badanie zjawisk związanych z przyrodą nieożywioną, np. badanie zmian 

stanów skupienia wody 

 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

 poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, 

filmów, internetu 

 

 

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/szablon-zegar-ladny-dzieci_4228208.htm


Piosenka Biegnie miesiąc za miesiącem Jolanta 

 

Kucharczyk I. Biegnie miesiąc za miesiącem, styczeń, luty, 
marzec. W styczniu, lutym zimno, marzec więc o wiośnie 
marzy. 

I przychodzi wiosna. Kwiecień 
zakwita kwiatami, tańczy z 
majem, tańczy z czerwcem, 
razem z motylami. 

II. Latem, w lipcu, lipy kwitną 
miododajnym kwieciem. W 

sierpniu żniwa, więc od 
sierpa miesiąc ten tak zwie 
się. A we wrześniu kwitną 
wrzosy. W sadach i ogrodach 
mnóstwo warzyw i owoców 
ma dla nas przyroda. 

III.W październiku zwykle bywa 
piękna złota jesień. 

Z drzew listopad zrywa liście,  

deszcze, słoty niesie.  

Grudzień jest miesiącem,  

który przychodzi wraz z zimą,  

ukochanym mikołajem, choineczką miłą  
 

 
 



 

Zima i zwierzęta 

9.1- 13.1.2023r. 

 
Zwierzęta zimą w lesie. Jak spędzają zimę? - Kampinoskie Przygody 

Cele: 

 poznawanie charakterystycznych oznak zimy: krótkie dni, niska 

temperatura 

 dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach 

 nazywanie ptaków odwiedzających karmnik 

 zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. 

ptakami 

 rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu 

 wymienianie nazw miesięcy przynależących do zimy 

 badanie zjawisk związanych z przyrodą nieożywioną, np. badanie zmian 

stanów skupienia wody 

 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących 

w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu) 

 przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, 

zabawach i ćwiczeniach ruchowych 

https://kampinoskieprzygody.pl/zwierzeta-zima-w-lesie/


Bezpieczeństwo zimą 

16-20.1.2023r.   

 
http://www.dworeknadstawem.pl/swieta-bozego-narodzenia/ 

 

Cele:  
 

 zwrócenie uwagi na bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie 

 zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór w stosunku do pogody 

 przymnie nie numerów alarmowych 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej 

 rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 

 rozwijanie umiejętności liczenia 

 umuzykalnianie dzieci 

 rozwijanie umiejętności wyrażania świata komunikatami niewerbalnymi 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 rozwijanie mowy i pamięci 

 rozwijanie kompetencji społecznych – zachęcanie do poznawania innych i 

opowiadania o sobie na forum grupy 

 

 
 



Babcia i Dziadek 

23-27.1.2023r.   

 

 
Dzień Babci i Dziadka - Prywatna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Krakowie – Olszanicy (scherzo.krakow.pl) 

 

 

Cele: 

 
 wzbudzanie szacunku dla osób starszych 

 docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków 

 zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom 

 rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej 

 rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 

 rozwijanie umiejętności liczenia 

 rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych 

 umuzykalnianie dzieci 

 rozwijanie umiejętności wyrażania świata komunikatami niewerbalnymi 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 rozwijanie mowy i pamięci 

 rozwijanie kompetencji społecznych – zachęcanie do poznawania innych i opowiadania o 

sobie na forum grupy 

 dostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie 

 

 

Opracowały: Paulina Białobrzeska i Małgorzata Kasperska  

https://scherzo.krakow.pl/dzien-babci-i-dziadka-2/


 

 

 

 
 


