
 

W STYCZNIU „KRASNALE” 

BĘDĄ PRACOWAĆ NAD TEMATAMI 
 

 WITAMY NOWY ROK 

 CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ 

 ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

 ZIMOWE DYSCYPLINY SPORTOWE 

 
 doskonalić będziemy umiejętności wypowiadania  

się na forum grupy; 

 rozwijać  ekspresje  twórczą przy użyciu materiałów  

wtórnych; 

 zapoznamy się z tradycją sylwestrową i noworoczną; 

 utrwalimy  świadomość  cykliczności pór roku  

i symboli z nimi związanych;  

 doskonalić będziemy umiejętności muzyczne; 

 wzbogacimy  słownik czynny  i bierny  o nazwy miesięcy i dni tygodnia; 

 zapoznamy się z przysłowiami i ich znaczeniem; 

 utrwalimy liczbę 7 w kontekście dni tygodnia; 

 zapoznamy się ze sposobem posługiwania zegarkiem; 

 poszerzymy wiedzę na temat sposobów odmierzania; 

 doskonalić będziemy kompetencje matematyczne – lateralizacja, 

kodowanie, przeliczanie, dzielenie po równo;  

 poznamy zasady warunkujące bezpieczeństwo zabaw na śniegu  

i lodzie; 

 w dalszym ciągu doskonalić będziemy umiejętność posługiwania się 

sztućcami; 



 doskonalić  umiejętności wykonywania prostych eksperymentów  

i doświadczeń; 

 doskonalić umiejętności uważnego słuchania innych; 

 doskonalić umiejętności grafomotoryczne; 

 doskonalić umiejętności składania życzeń; 

 kształtować wrażliwość na potrzeby osób starszych; 

 doskonalić umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych 

dyscyplin sportowych; 

 doskonalić umiejętności porównywania obiektów, wskazywania 

podobieństw i różnic; 

 będziemy nabywać śmiałość podczas prezentacji wierszy i piosenek 

podczas uroczystości; 

 poprzez zabawę uczyć się 

będziemy serdecznych 

zachowań wobec bliskich oraz 

czerpać radość ze sprawiania im 

niespodzianek; 

 manipulować będziemy 

przedmiotami, ustalać wynik 

dodawania. 

 

 
 
 
LINKI 
Zegar: http://trzebiechow.naszdps.pl/n,sylwester-w-naszym-domu 
Sanki: 
https://www.google.com/search?q=sporty+zimowe+obrazki&tbm=isch&tbs=rimg:Caut1ATpHOoxIj
hm7WUUthSNrmo-
HBMyrDD2vsjd6y5xwTMcAoAdar4O5GrfLQufeQYj2OgSFC9wVxOv7j7OSrzmZyoSCWbtZRS2FI2
uERTgyKXt7SX3KhIJaj4cEzKsMPYRnqE3dUSQl5oqEgm-
yN3rLnHBMxEbV7akpHHc0CoSCRwCgB1qvg7kEepwTAMieArjKhIJat8tC595BiMRXyWWjOkWW
K0qEgnY6BIUL3BXExF2wd9eGtkKXSoSCa_1uPs5KvOZnET03YZ221jF8&tbo=u&sa=X&ved=2ah
UKEwiLrbCzs83fAhXFIVAKHYCIAaEQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=938&dpr=1#imgrc=saKdSt
DsfOmB7M: 
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CZACZA DLA BABCI I DZIADKA 
 

Dla babci czaczę tańczymy na lodzie. 

Dla babci tańczyć możemy i co dzień. 

Dla babci czaczę na soplach gra wiatr, a my życzymy i śpiewamy tak: 

 

Kochana babciu żyj sto lat, ciesz się wnukami i kochaj świat. 

Kochana babciu żyj sto lat, śpiewaj z nami głośno cza, cza, cza. 

 

Dla dziadka czaczę tańczymy na lodzie. 

Dla dziadka tańczyć możemy i co dzień. 

Dla dziadka czaczę na soplach gra wiatr, a my życzymy i śpiewamy tak: 

 

Kochany dziadku żyj sto lat, ciesz się wnukami i kochaj świat. 

Kochany dziadku żyj sto lat, śpiewaj z nami głośno: cza, cza, cza. 

 

Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby, malują uśmiech bez pędzla i farby. 

Więc dla nich czaczę na soplach gra wiatr, a my życzymy i śpiewamy tak: 

 

Kochana babciu żyj sto lat, ciesz się wnukami i kochaj świat. 

Kochany dziadku żyj sto lat, śpiewaj z nami głośno: cza, cza, cza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


