
 

 

Tematyka: 
 

1. Witamy Nowy Rok 

2. Co można robić zimą? 

3. Święto Babci i Dziadka 

4.  Zimowe mistrzostwa sportowe 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
W styczniu: 

 Poszerzymy nasze wiadomości na temat upływu czasu (Sylwester, Nowy Rok) 

 Utrwalimy wiadomości o porach roku. Globalnie odczytamy wyraz „zegar” 

 Będziemy uważnie słuchać utworów literackich i budować dłuższe wypowiedzi 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych i działań 

konstrukcyjnych 

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Będziemy kontynuować zasady dobrego funkcjonowania w grupie. Będziemy bawić się 

w zgodzie 

 Posłużymy się określeniami położenia w przestrzeni: na, pod, nad, obok, za, mały-duży, 

mniejszy – większy, lekki-ciężki, dużo-mało 

 Poznamy różne sposoby mierzenia czasu 

 Dostrzeżemy przemienności dnia i nocy 

 Będziemy dokarmiać ptaki  

 Poznamy proste figury tańca ludowego: polki 

 Będziemy klasyfikować przedmioty wg cech jakościowych: przeznaczenia, wielkości, 

kształtu, koloru 

 Wzmocnimy więzi uczuciowe z rodziną. Zaprosimy Babcie i Dziadków do przedszkola na 

uroczystość z okazji ich święta 

 Będziemy kształtować plastyczną wrażliwość na kolory 

 Nauczymy się zginać kartkę wg wzoru  

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Poznamy zimowe dyscypliny sportowe. Poznamy zasady bezpieczeństwa podczas 

uprawiania różnych dyscyplin sportowych 

 Poznamy zasadę „postawy sportowej”, „zdrowa rywalizacja” 

 Będziemy wyrabiać nawyk sprzątania po skończonej pracy 

 Pobawimy się na balu karnawałowym 

 Poćwiczymy i pobawimy się na sali integracji sensorycznej 



 

Nauczymy się wierszy: 

 

Moja babcia 
 

Czy zimno za oknem, 

 czy deszcz z nieba pada, 

prześliczne mi bajki, 

 babciu, opowiadasz. 

 

Dzięki tobie umiem 

rysować kaczuszki. 

wiem też, jak mam wkładać 

buciki na nóżki. 

 

Za wszystko to, babciu, 

 Tobie dziś dziękuję. 

Życzę dużo zdrowia 

 i mocno całuję! 

 

„Życzenia” 
 

Dziś dla Babci słońce mamy 

i całuski dla Dziadziusia, 

dziś życzenia wnuczek składa 

i piosenki śpiewa wnusia. 

 

Aby Babcia i Dziadunio 

w zdrowiu długo żyli, 

aby uśmiech dla nas mieli 

w każdej wolnej chwili. 



 
 

 

Nauczymy się piosenek: 

 

 
„Witaj babciu,  

witaj dziadku” 
 

 

 

I. Witaj babciu, witaj babciu. 

          Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, 

  pięknie pozdrawiamy. 

Bądź wśród nas. 

Bądź wśród nas. 

 

 

II. Witaj dziadku, witaj dziadku. 

           Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, 

  pięknie pozdrawiamy. 

Bądź wśród nas. 

Bądź wśród nas. 

 
 

 

 

 

 

 



 

„Taki spacer to jest gratka” 

 
Gdy na spacer mknę z dziadkami, 

to łopianom się kłaniamy. 

Ja do wróbla: witaj, ćwierkam, 

babcia gra z ważkami w berka.  

 

Ref. 

Taki spacer to jest gratka 

i dla babci i dla dziadka. Bis 

 

Gdy na spacer mknę z dziadkami, 

to za ogon wiatr chwytamy. 

Ja deszcz łap, cap! W kaptur łapię, 

dziadek psa za uchem drapie. 

 

Ref. Taki spacer… 

 

Gdy na spacer mknę z dziadkami, 

to na szczyty się wspinamy. 

Ja do tęczy: hop, hop!, wołam… 

Znowu słońce dookoła! 

 

Ref. Taki spacer… 


