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TTTEEEMMMAAATTTYYYKKKAAA   :::   
1. PŁYNIE CZAS . 

2. MŁODSI I STARSI . 

3.SPORT TO ZDROWIE . 

4.DBAM O ZDROWIE . 

 

ZZZAAADDDAAANNNIIIAAA   :::   
a) Będziemy utrwalać sprawne operowanie nazwami 

pór roku oraz dni tygodnia ;kształtować poczucie 

upływającego czasu; na zajęciach utrwalimy wiedzę 

dotyczącą następstw lat, pór roku, miesięcy, dni 

tygodnia, pór dnia . 

b) Poruszymy także tematy dotyczące 

kształtowania poczucia szacunku oraz 

odpowiedzialności w stosunku do osób starszych 

oraz potrzeby niesienia im pomocy ;będziemy 

również rozmawiać o ponoszeniu odpowiedzialności 

za swoje czyny . Na okoliczność zbliżających się 

wyjątkowych dni : Dnia Babci i Dnia Dziadka 

przygotujemy naszym ukochanym babciom i 

dziadkom prezent pod postacią laurki oraz części 

artystycznej. 



c)  Na zajęciach będziemy kształtować swoją 

świadomość na temat sprawności fizycznej, która 

jest podstawą zdrowia w życiu człowieka; 

rozwiniemy słownik czynny o nowe pojęcia 

dotyczące dyscyplin sportowych; będziemy 

kształtować właściwą postawę ciała, rozwijać 

ogólną sprawność fizyczną oraz umiejętność 

zdrowej rywalizacji. Pogłębimy wiedzę na temat 

wpływu racjonalnego sposobu odżywiania się i 

zdrowego stylu życia na jakość życia człowieka; 

będziemy rozwijać umiejętność rozróżniania 

zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych.  

d) Poszerzymy wiedzę  na temat: stosunków 

przestrzennych ( będziemy doskonalić umiejętności 

określania położenia przedmiotów w przestrzeni 

poprzez stosowanie określeń : na , nad, pod , 

obok, za , po lewej , po prawej itp.) oraz 

poznania schematu własnego ciała ;będziemy 

rozwijać umiejętność : liczenia w zakresie 7; 

operowania pojęciami : najpierw, potem, na 

początku, na koniec; porządkowania, dobierania w 

pary ;przeliczania w sytuacjach życiowych . 

e) Będziemy rozwijać swoje zainteresowania 

artystyczne poprzez śpiew, zabawy muzyczno – 

rytmiczne ,grę na instrumentach  oraz w trakcie 



zajęć plastyczno- technicznych z zastosowaniem 

różnorodnych technik. 

h) Będziemy doskonalić umiejętność dokonywania  

analizy sylabowej oraz głoskowej wyrazów oraz 

rozwijać spostrzegawczość wzrokową poprzez 

czytanie globalne wyrazów . 

Ponadto : 

-Poznamy wspaniałe i nowe zabawy paluszkowe, 

zabawy ruchowe z opowieścią, zabawy muzyczne z 

pokazywaniem, gry i zabawy dydaktyczne oaz wesołe 

pląsy, dzięki którym na pewno nie będziemy się 

nudzić     !!! 

Bardzo lubimy gimnastykę przy muzyce i nie tylko, 

więc i jej nie może zabraknąć w styczniu bo… mimo, 

że za oknem zimno , buro , a czasem mroźnie   to u 

nas jest wesoło i radośnie  !!! 

 

 
 

 

                                                                                                                               



WIERSZ MIESIĄCA :                                    

„ PORY ROKU” S. Karaszewski 

 

Cztery pory ma rok cały.                           

Każda inna oczywiście . 

Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, 

lato w słońcu ,jesień w liściach . 

Wiosna, lato, jesień zima, 

cztery pory rok nasz ma. 

Każda inne zna zabawy, 

każda w co innego gra . 

 

Wiosna lubi rower, piłkę, 

lato łódki i kajaki. 

Jesień rolki , hulajnogi , 

zima narty, łyżwy, sanki . 

Wiosna, lato, jesień zima, 

cztery pory rok nasz ma. 

Każda inne zna zabawy, 

każda w co innego gra . 

 

Wiosna stawia babki z piasku, 

lato kąpie się w basenie, 

jesień spaceruje w lesie, 

zima śnieg w bałwanka zmienia . 



 
PIOSENKA MIESIĄCA : 

 

„ PIOSENKA DLA DZIADKA, KTÓRY SIĘ NIE ŚPIESZY” 

        Sł. E. Stadtmuller, muz. R. Dziekański 

 

Każdy, kto ma dziadka, 

ma się z czego cieszyć, 

bo dziadek, to dziadek 

- jemu się nie śpieszy . 

 

Kiedy czyta bajki, 

skrótami nie grzeszy, 

wszystko po kolei 

- jemu się nie śpieszy . 

 

Kiedy masz zmartwienie, 

zaraz cię pocieszy, 

wszystkiego wysłucha 

- jemu się nie śpieszy . 

 

Z dziadkiem możesz zawsze 

do domu iść pieszo 

wolno i spacerkiem 

- niech się inni śpieszą . 

 

 

  


