
 
 

Z Panią Zimą wesoło mija czas 
-będziemy poznawać zjawiska charakterystyczne dla 

zimy(mróz, śnieg, lód), 

-będziemy kształtować umiejętności obserwowania 

otaczającej przyrody, 

-rozwiązując zagadki związane z zimą będziemy 

kształtować logiczne myślenie, 

-utrwalimy sobie kolejność występowania pór roku, dni 

tygodnia, 

-będziemy słuchać literaturę dla dzieci dotyczącą 

tematu,  

-nauczymy się śpiewać piosenki o zimie: „Pani Zimo, Pani 

Zimo”  

Pani Zimo, Pani Zimo! Zagrzej nogi pod pierzyną, 

 wylecz kaszel aspiryną z malinowym sokiem! 

Pani Zimo, nie wypada! Pani Zimo, jesteś blada, 

coraz bardziej blada z każdym rokiem.  

I. Zima na to jak na lato: 

z gołą głową biega. bez szalika kozły fika, każdy ją ostrzega. 

Ref. Pani Zimo … 

II. Zima na to w białe ranki boso ćwiczy walce. 

Bierze łyżwy, narty, sanki w odmrożone palce. 

Ref. Pani Zimo … 

III. Zima na to – „drogie dzieci, niech już tak zostanie! 

Wśród wichury i zamieci moje królowanie!”. 



 
 

          

 
 
-będziemy wzmacniać więzi uczuciowe z dziadkami, 

-ucząc się sprawiać niespodzianki swoim bliskim - 

przygotowujemy prezenty dla babci i dziadka, 

-będziemy budować wypowiedzi na temat naszych 

dziadków, 

-przygotujemy się do występów dla naszych dziadków, 

-narysujemy babcie i dziadka, 

-poznamy zabawy z dziecięcych lat babci i dziadka – 

„Siała baba mak”, „Jaworowi ludzie”, „Mam chusteczkę 

haftowaną” 
 

 

„Babcia i dziadek idą na spacer” 
Gdy babcia i dziadek idą na spacer, nie idą sami, 

Bardzo się cieszą, że mogą w parku wędrować z nami. 

Są uśmiechnięci i czasu mają zawsze tak Wiele, 

jakby w tygodniu codziennie były same niedziele. 

 

Ref.: Babciu, dziadku poczekajcie zaraz przybiegniemy. 

Na ławeczce pod kasztanem razem usiądziemy. 

Opowiecie, co tam słychać na szerokim świecie. 

Jak zrozumieć trudne sprawy wy najlepiej wiecie. 

 

Babcia i dziadek! Są zawsze blisko. Tak nas kochają, 

że wszystkie siły i czas swój cały nam poświęcają. 

A kiedy mamy jakieś kłopoty albo zmartwienie 

możemy zawsze liczyć na pomoc i pocieszenie. 
 



Robimy eksperymenty 
 

-odkryjemy tajemnice śladów na śniegu, 

-zeżniemy udział w zabawie badawczej śladotwórcy – tworząc 

odciski w różnego rodzaju materiale, 

-dowiemy się, co jest najgłośniejsze i najcichsze, 

-będziemy ćwiczyć budowane dłuższych wypowiedzi, 

-nacisk położymy na zgodną współpracę podczas wykonywania 

wszystkich zadań i aktywność dzieci, 

-rozwijać będziemy myślenie przyczynowo-skutkowe, 

 


