
Czego nauczymy się w  styczniu 

 

Tematy tygodniowe  

1. Witamy Nowy Rok 

2. Co można robić zimą 

3. Święto Babci i Dziadka 

4. Zimowe mistrzostwa sportowe 

 

W tym miesiącu: 

 Zapoznamy się ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule 

Ziemi 

 Poznamy sposoby odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności 

rozumienia pojęcia czas 

 Utrwalimy wiadomości na temat cykliczności pór roku;  

 Utrwalimy znajomość nazw miesięcy w roku i informacji o ich 

przemienności 

 Utrwalimy nazwy dni tygodnia i ich przemienności; 

udoskonalimy umiejętność  posługiwania się takimi przyimkami 

jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze;  

 Utrwalimy liczbę 7 w kontekście dni tygodnia  

 Będziemy rozwijali percepcję wzrokową poprzez wskazywanie 

różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem 

 Poznamy liczbę i cyfrę 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym 

i miarowym; 

 Poznamy literę U, u; udoskonalimy umiejętność słuchania ze 

zrozumieniem czytanego tekstu; rozwiniemy kompetencje 

językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; 

 Będziemy rozwijali kompetencje matematyczne poprzez 

rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koła i trójkąta, 

kwadratu i prostokąta;  



 Będziemy określali zmiany odwracalne i nieodwracalne w 

przyrodzie;  

 Rozwiniemy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę 

głosek w słowach; utrwalimy informacje o sposobach chronienia 

swego ciała przed mrozem i wiatrem; 

 Odtworzymy rytmy ruchowo-słuchowo-wzrokowych; 

 Porozmawiamy na temat  zachowania wobec osób starszych;  

 Zastosujemy pojęcia: wcześniej, później, obecnie;  

 Udoskonalimy umiejętność wyróżniania figury z tła;  

 Będziemy rozwijali umiejętności manualne  podczas 

wykonywania upominku dla babci 

 Poznamy  literę S, s;  

 Określimy zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw; 

 Poznamy liczbę i cyfrę 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym 

i miarowym;  

 Będziemy rozwijali umiejętność współpracy i stosowania zasad 

fair play podczas zawodów grupowych;  

 Stworzymy zbiory obiektów według określonych 2–3 cech. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Jak biedronka zgubila kropki” W. Chotomska - wiersz 

 

W poniedziałek bardzo rano 

pierwsza kropka wpadła w siano. 

Drugą kropką wiatr we wtorek 

grał w siatkówkę nad jeziorem. 

W środę kos dał swoim dzieciom 

do zabawy kropkę trzecią. 

W czwartek czwarta z siedmiu kropek 

w świat ruszyła autostopem. 

Piąta kropka w piątek rano 

wpadła w studnię cembrowaną. 

Szóstą kotek wziął w sobotę 

i nie oddał jej z powrotem. 

A ta siódma przy niedzieli 

spadla w mieście z karuzeli. 

 

 

 

 

 

 



„Piosenka dla babci i dziadka” E. Stadtmuller - piosenka 

 

I. Moja babcia nie jest siwa, 

świetnie biega, nieźle plywa,  

dobrze wie co slychać w świecie, 

bo się zna na internecie. 

 

Ref. Babcia, babcia ukochana, 

babcia, babcia roześmiana, 

babcia w środku całkiem młoda 

jeszcze wnukom sily doda- 2x 

 

II. Z dziadkiem lubię łowić ryby, 

albo walczyć tak „na niby”, 

z nim zdobywam górskie szczyty, 

bo to kompan znakomity. 

 

Ref. Dziadek, dziadek ukochany, 

dziadek, dziadek niezrównany 

dziadek życia wciąż ciekawy, 

zawsze chętny do zabawy – 2x 


