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Zadania realizowane w miesiącu:  STYCZEŃ
 
 
 
 

Tematy kompleksowe: 
MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA… 

ZIMA I ZWIERZĘTA  
MOJA DZIELNICA – BIAŁOŁĘKA 

BABCIA I DZIADEK 
 

  



Temat kompleksowy: 

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA… 

 

03.01 – 07.01.2022r. Termin realizacji: 

 

 

Cele główne: 

- poznawanie tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku, 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,  

- wzbogacenie doświadczeń estetycznych,  

- poznawanie nowych technik plastycznych,  

- utrwalanie nazw dni tygodnia, 

 - nazywanie i rozróżnianie wybranych kolorów oraz kształtów figur 

geometrycznych,  

- nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim, 

 - poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku,  

- nauka taktowania,  

- rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa 

dni i nocy oraz pór roku,  

- przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków,  

- dostrzeganie znaczenia pracy wykonywanej w nocy 

  



 „Czasolot”

I. Gdy przyszliśmy do przedszkola, to był wrzesień. 

To był wrzesień, a z nim jesień tak złota jak słońce. 

Gdy wakacje się zbliżają, to jest czerwiec. 

To jest czerwiec, a z nim lato gorące, pachnące. 

A co potem, co będzie potem? 

Polecimy sprawdzić to czasolotem! 

 

Ref.: Czaso- czaso- czasolot to pojazd, co nie widać go. 

Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop! 

Potem października bieg i bieg listopada. 

Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada. 

Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu. 

Czerwiec niesie lata czar – wysiadka z czasolotu! 

Lipiec – hop! Sierpień – prask! 

I znów mamy września czas! 

 

2. Kiedy przyszłam do przedszkola, byłam mała. 

Taka mała, że pod stołem mieściłam się cała. 

Gdy przyszedłem do przedszkola, byłem mały. 

Taki mały, że pod krzesłem mieściłem się cały. 

A co potem, co będzie potem? 

Polecimy sprawdzić to czasolotem! 

 

3. A w ogrodzie przy przedszkolu rosły róże. 

Były małe, malusieńkie, a teraz są duże. 

A to drzewko, które miało małe listki, 

tak urosło, że w dzień skwarny cień rzuca dla wszystkich. 

A co potem? Co będzie potem? 

Polecimy sprawdzić to czasolotem! 

 



Temat kompleksowy: 

 ZIMA I ZWIERZĘTA 

 

10.01 – 14.01.2022r. Termin realizacji: 

 

Cele główne: 

- opisywanie cech zimowego krajobrazu, 

- utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych,  

- rozwijanie słuchu fonematycznego,  

- zdobywanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki 

malowania pastą do zębów,  

- układanie i omawianie historyjki obrazkowej, 

- wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków, 

- poznawanie koloru upierzenia ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu, 

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 

- rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą, 

 - poznawanie ulubionych pokarmów wybranych ptaków, 

- rozwijanie umiejętności wokalnych  

- rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska 

- zapoznanie z pracą leśnika, 

- wzbogacanie wiadomości na temat Arktyki, 

- rozwijanie umiejętności rachunkowych, 

- utrwalanie znajomości figur geometrycznych. 

  



 

„Pomóżmy ptakom” 

1. Zastukały ptaszki w okno: 

„Hejże, hejże, dzieci! 

Zima mrozem postraszyła, 

śnieżek z nieba leci! 

 

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek 

i okruszków chleba! 

Gdy na dworze zima, 

ptakom pomoc trzeba!” 

 

2. Tata zbija z desek karmnik, 

chleb szykuje mama, 

słonecznika ziarnka dzieci 

wsypią tutaj zaraz. 

 

Ref.: Dajcie ptaszkom…  

 

3. Ile ptaków jest w karmniku,  

jak bardzo się cieszą!  

Za jedzenie świergotaniem  

podziękują dzieciom!  

Ref.: Dajcie ptaszkom… 



Temat kompleksowy: 

MOJA DZIELNICA – BIAŁOŁĘKA 

 

17.01 – 21.01.2022r. Termin realizacji: 

 

Cele główne: 

- wskazywanie pochodzenia nazwy stolicy Warszawa, 

- rozwijanie umiejętności skupienia uwagi, 

- doskonalenie umiejętności dodawania w dostępnym zakresie, 

- rozwijanie zainteresowań pięknem naszego kraju, 

- wymienianie cechy charakteru bohatera na podstawie wysłuchanej 

legendy, 

- przybliżenie dzieciom dzieł sztuki wykorzystujących iluzje optyczne,  

- przybliżenie problemów w funkcjonowaniu osób niewidzących, 

- stwarzanie warunków do rozwoju kreatywnego myślenia, 

- zachęcanie do spontanicznej ekspresji ruchowej, 

- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, 

wnioskowania. 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

 BABCIA I DZIADEK 

 

24.01 – 28.01.2022r. Termin realizacji: 

 

 

Cele główne: 

- rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego, 

-  zachęcanie do robienia miłych niespodzianek bliskim, 

- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych,  

- poznawanie przybliżonych dat świąt rodzinnych,  

- rozwijanie pamięci i uwagi, 

- rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na 

określony temat, 

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, 

- utrwalanie kształtów i nazw figur geometrycznych,  

- posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i 

porządkowym, 

- wzbudzanie zainteresowania członkami najbliższej rodziny, 

- ćwiczenia logicznego myślenia,  

- ćwiczenia orientacji na kartce papieru. 

 

  



 

 

 

 „Kraina babci i dziadka” 

 

1. Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.  

Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.  

Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia.  

Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!  

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!  

 

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,  

karuzela i spacer z psem,  

wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!  

A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.  

Potem pizza, a może dżem?  

Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!  

 

2. Mama stara się jak może, by być bliżej nas,  

ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!  

Tata stara się jak może, aby z nami być,  

ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.  

Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!  

 

Ref.: A tam lody… 


