
Czego nauczymy się w styczniu w „Jagódkach” 

 

Tematy kompleksowe 

 

1. Kosmiczne podróże 

2. Zimowe szaleństwo 

3. Babcia i dziadek to skarb 

4. Garncarstwo to sztuka 

 

W tym miesiącu: 

 

• Będziemy doskonalili umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem 

w celu wyrażenia określonych treści. 

• Będziemy doskonalili umiejętność płynnego mówienia podczas różnych form 

wypowiedzi i sytuacji 

• Dokonamy analizy i syntezy prostych słów 

• Będziemy mierzyli i szacowali odległości  

• Posłużymy się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego 

punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, 

„do tyłu”, „do przodu” 

• Udoskonalimy umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie 

liczebnikami porządkowymi,  poznamy cyfry od „1” do „8” 

• Narysujemy formy kuliste w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

•  Spróbujemy dostrzec związki przyczynowo - skutkowe i pewne prawidłowości 

podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, badania właściwości 

materiałów i zjawisk fizycznych 

• Zwrócimy uwagę na różnice i podobieństwa między ludźmi z bliższego 

i dalszego otoczeniu 

• Będziemy wykazywali zainteresowanie historią własnej rodziny 



(prezentacja albumów, pamiątek rodzinnych) 

• Porozmawiamy o własnej rodzinie o jej tradycjach, zainteresowaniach 

oraz pasjach 

• Poznamy nową literę „p” 

• Porównamy długości, użyjemy określeń: „dłuższy”, „krótszy”, przejdziemy 

do bardziej precyzyjnych sposobów porównywania długości 

• Będziemy dostrzegali uniwersalne wartości, ważne w odniesieniu do siebie 

i innych, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, 

zdolność do poświęceń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wiersz pt. „Dziadek”  B. Pierga 

 

 

Nic już nie poradzę na to, 

że mojego taty tato, 

zamiast ślęczeć nad gazetą, 

lubi dla mnie być poetą. 

Składa wersy w zgrabne zwrotki 

kolorowe jak stokrotki. 

Dziadek puzzle też układa, 

bajki piękne opowiada. 

Gdy idziemy przez park stary, 

wokół same dziwy, czary. 

Dziadek klucze ma do snów. 

Brak do tego dziadka słów! 

To z nim (chociaż już niemłody!) 

najwspanialsze mam przygody. 

Zamiast bujać się w fotelu 

(wzorem innych dziadków wielu), 

buja ze mną wciąż w obłokach, 

opowiada mi o smokach 

i łasuchem jest nie lada – 

razem ze mną dżem podjada. 

Choć prawdziwy, nie baśniowy, 

dziadek mój jest wyjątkowy! 

 



 

Wiersz pt. „Babcia” G. Strzeboński 

 

Tu nie trzeba o nic pytać: 

Babcia skarbem jest – i kwita 

(Babcia oraz jej obiadek, 

A pilnuje skarbu... dziadek). 

Mama taty – babcia Róża 

Jest puchata i nieduża, 

Umie robić kluski z mączki 

I przepyszne z różą pączki. 

Dziadek głaska ją po brzuszku, 

Mówiąc do niej „mój pączuszku”, 

Za co musi w kuchni siedzieć, 

Myjąc garnki po obiedzie. 

Mama mamy, babcia Ania, 

Żyć nie może bez biegania, 

Skacze, pływa, kozły fika – 

Cuda czyni gimnastyka! 

I choć ma już swoje lata, 

Szybsza jest od mego brata, 

A sylwetkę (to nie bajka!) 

Lepszą ma niż wnuczka Majka. 

Lecz pomimo różnic wielu 

Obie lubią na fotelu, 

Zanim wnuczek mały zaśnie, 

Opowiadać piękne baśnie. 

 

 



 

 

 

piosenka pt. „Zabawy na śniegu”  muz. F. Babiński 

 

 

1. Śnieżek prószy już od rana, 

czas na śnieżki i bałwana. 

Wyniesiemy narty, sanki,  

zbudujemy śnieżne zamki! 

Ref. To śniegowych zabaw czas,  

 lubi zimę każdy z nas. 

 To śniegowych zabaw czas,  

 lubi zimę każdy z nas. 

2. Stoją w śniegu drzewa, ławki, 

gdzie kałuże – tam ślizgawki. 

Pędzą z górki narty, sanki,  

kule śniegu na bałwanki!  

Ref. To śniegowych zabaw czas, 

 lubi zimę każdy z nas.  

 To śniegowych zabaw czas,  

 lubi zimę każdy z nas. 

 Każdy z nas! 

 


