
Czego nauczymy się w styczniu
 

 

Tematy tygodniowe 

1. Co można robić zimą 

2. Święto Babci i Dziadka 

 

W tym miesiącu: 

 Będziemy wiązali  zmiany  zachodzące w 

przyrodzie z aktualną porą roku. 

 Będziemy posługiwali się nazwami kolorów 

podstawowych i pochodnych. 

 Udoskonalimy umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe. 

 Będziemy kształtowali myślenie przyczynowo - skutkowe. 

 Zdegustujemy  przygotowane jesienią przetwory. 

 Przyjrzymy się regularności i następstwom pór roku. 

 Poeksperymentujemy ze śniegiem – poznamy właściwości śniegu. 

 Posłużymy się określeniami: zimny, mokry, miękki. 

 Będziemy prowadzili  obserwacje przyrody w czasie spaceru. 

 Określimy cechy zimowej pogody. 

 Nauczymy się rozumieć  zwroty: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na 

dół, wirują – kręcą się wkoło. 

 Wyrazimy nastroje poprzez taniec oraz grę na instrumentach. 

 Poeksperymentujemy z lodem – poznamy właściwości lodu. 

 Posłużymy się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty. 

 Dowiemy się na czym polega – hartowanie. 

 Porównamy kształty ,połączymy takie same elementy w pary. 

 Usprawnimy małą motorykę – zabawy paluszkowe. 

 Porozmawiamy na temat roli dziadków w życiu dzieci. 

 Udoskonalimy umiejętności posługiwania się klejem. 

 Przygotujemy niespodzianki  z okazji święta dziadków. 

 Wykonamy prace według wzoru. 



 Będziemy pokonywali nieśmiałość podczas występów na forum grupy. 

 Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. 

 Będziemy rozwijali percepcję wzrokową i logiczne myślenie w trakcie 

układania obrazków w odpowiedniej kolejności. 

 Będziemy aktywnie spędzali czas na powietrzu zimą. 

 Będziemy przestrzegali  zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. 

 Dostrzeżemy  sytuacje  zagrażające bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych 

– praca z obrazkiem. 

 Udoskonalimy liczenia w sytuacjach zabawowych. 

 Będziemy kształtowali motorykę w zakresie zręczności i zwinności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zabawa paluszkowa pt. "Pięć małpek" 

 

W dżungli kilka małpek żyło, 

a dokładnie pięć ich było. 

 

Pierwsza małpka - 

taka mała. 

 

Druga małpka 

wciąż skakała. 

 

Trzecia małpka 

wciąż płakała 

 

Czwarta małpka 

wciąż się śmiała 

 

Piąta małpka 

tak śpiewała. 

 

 

 

 

 



„Tupu, tup po śniegu” – piosenka Misia i Margolci 

 

Przyszła zima biała 

Śniegu nasypała 

Zamroziła wodę 

Staw przykryła lodem 

 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

 

Kraczą głośno wrony kra, kra 

Marzną nam ogony kra, kra 

Mamy pusto w brzuszku 

Dajcie nam okruszków! 

 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

 

Tupu tup po śniegu 



Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

 

Ciepłe rękawiczki 

I wełniany szalik 

Białej, mroźnej zimy 

Nie boję się wcale 

 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

 

 

 

 

 

 


