
STYCZEŃ U TYGRYSKÓW 

 

 

1. Witamy Nowy Rok 
 

2. Co można robić Zimą 
 

3. Święto Babci i Dziadka 
 

4. Zimowe mistrzostwa sportowe 
 

 

 Nauczymy się piosenki „Wesoły Nowy Roczek” 

 Będziemy tworzyć akompaniamenty do piosenek oraz 

własne kompozycje na instrumentach perkusyjnych 

 Wykonamy wspólnie prace plastyczną „zatrzymane 

wspomnienie” 

 Poszerzymy nasze wiadomości na temat sposobów 

odmierzania czasu praz zegarów używanych dawniej i dziś 

 Zapoznamy się ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie 

półkule Ziemi” 

 Będziemy doskonalić umiejętności konstruktywne, 

rozwijać fantazję i wyobraźnię poprzez tworzenie 

różnorodnych budowli z figur geometrycznych  

 Poznamy budowę zegara 

 Poprzez „Podróż przez cztery pory roku” będziemy 

doskonalić wiedzę dotyczącą pór roku 

 Przeprowadzimy zabawy muzyczno-ruchowe doskonalące 

umiejętność rozpoznawania i nazywania liter 

 Będziemy rozwiązywać zagadki dotyczące miesięcy i pór 

roku oraz doskonalić umiejętność rozumienia przyszłości 

 Utrwalimy nazwy dni tygodni 



 Będziemy doskonalić umiejętność posługiwania się 

przyimkami: dziś, jutro, pojutrze 

 Poznamy cyfrę 8,9 

 Będziemy słuchać wierszy, piosenek i opowiadań o 

tematyce zimowej 

 Poznamy litery: U, u, S, s 

 Będziemy rozwijać kompetencje matematyczne poprzez 

rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych oraz 

segregowania symboli graficznych według przyjętego 

kryterium 

 Przeprowadzimy zabawy badawcze ze śniegiem i lodem 

(„Czy śnieg jest czysty?”, „Dlaczego śnieg jest mokry?”) 

 Będziemy wyszukiwać i obserwować ślady zwierząt (ślady 

łap, sierść, pióra) 

 Zaprezentujemy naszym Babciom i Dziadkom 

przedstawienie z okazji ich święta 

 Przeprowadzimy rozmowę na temat „Co można robić z 

babcią i dziadkiem?” 

 Wspólnie wykonamy upominek dla babci i dziadka 

 Dowiemy się jakie sporty można uprawiać zimą 

 Przeprowadzimy rozmowę na temat bezpieczeństwa 

podczas zabaw na śniegu i lodzie 

 

 

 

 

 

 

 



„Szalik” – M. Plata 

Gdy na dworze bardzo wieje, 
naszą szyje co ogrzeje? 
Coś miłego, wełnianego, 
z włóczki lub papierowego. 
W kratkę, paski lub we wzorki, 
gładki, lub w różne kolorki. 
Mogę mieć pompony, frędzle, 
warkoczyki albo pędzle. 
Mogę krótki być, bądź długi 
- oferuję swe usługi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Wesoły Nowy Roczek” – piosenka 

Nowy Roczek drobnym kroczkiem 
Do ludzi przychodzi. 
Powitajmy go serdecznie 
i starsi i młodzi. 
Stary Rok chce odpoczynku. 
Zmęczony i siwy 
do Nowego mówi: synku, 
obyś był szczęśliwy. 
 
Ref: Nowy Rok, Nowy Rok, 
idzie do nas w gości, 
może nam przyniesie 
piękny dar radości. 
Do siego, do siego, 
do siego roku, 
dla każdego uśmiech, 
dla każdego spokój. 
 
Nowy Roczek jest radosny, 
bo ma planów wiele, 
żeby zawsze była wiosna 
każdy dzień – niedzielą. 
Ale kiedy już zrozumie, 
że to nie możliwe 
chyba nam darować umie, 
parę dni szczęśliwych. 
 
Ref: Nowy Rok…  


