
 

 

 

 

1. Nowy Rok – mija czas 

‒ posługuje się pojęciami dotyczącymi następstw czasu  

‒ podejmuje rozmowy na temat planowania zabaw, zajęć, pracy, odpoczynku  

‒ odczytuje globalnie pojęcia dotyczące następstwa czasu, np. nazwy dni tygodnia i 

miesięcy  

‒ interpretuje ruchem krótki utwór muzyczny, kształci słuch, pamięć i koncentrację, 

swobodnie porusza się przy muzyce, tańczy  

‒ dokonuje analizy głoskowej, syntezy sylabowej, określa miejsce głoski „b” w wyrazie, 

dobiera do pary wyrazy z taką samą sylabą końcową  

‒ współpracuje z rówieśnikami, przestrzega zasad  

‒ wie, jakie konsekwencje niosą wystrzały fajerwerków dla zwierząt oraz zna sposoby 

zadbania o ich komfort w sylwestra  

‒ rozumie szkodliwość hałasu dla słuchu i zdrowia człowieka i zwierzęcia  

‒ wskazuje kierunek poruszania się w przestrzeni  

‒ wykonuje prace plastyczno-techniczne  

‒ zna zapis graficzny liczby 9, rozpoznaje cyfry jako znak graficzny liczb od 1 do 9, 

wyodrębnia zbiory o określonej liczbie 

 

 

  



2. Zimowa olimpiada przedszkolaków 

– zna zasady właściwego odżywiania się oraz znaczenie ruchu dla zdrowia  

– zna dyscypliny sportów zimowych i wymienia swoje skojarzenia na ich temat  

– przekazuje informacje za pomocą gestów i ruchów, wchodzi w rolę, odgaduje zagadki 

ruchowe  

– rozpoznaje i nazywa drukowane litery „C” i „c”, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z 

poznanych liter, tworzy i przekształca wyrazy  

– wymyśla treść historyjki, wypowiada się na temat utworu  

– doskonali sprawność grafomotoryczną  

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

– zna cyfry w zakresie od 1 do 9, przelicza elementy, posługując się liczebnikami od 1 do 9, 

określa miejsce liczby w ciągu liczbowym, używa liczebników w aspekcie porządkowym, zna 

liczbę 0 i wie, kiedy ją zastosować, porównuje liczebność zbiorów, posługuje się 

określeniami: mniej, więcej, tyle samo  

– uczy się przyjmować przegraną jako element współzawodnictwa 

– dostrzega wpływ temperatury na szybkość roztapiania się śniegu  

– planuje, przewiduje i buduje strategię w czasie gry 

 

 

 



3. Z pamiętnika babci i dziadka 

 

 konstruuje zdania rozwinięte, stosuje kilkuzdaniową wypowiedź, wnioskuje na podstawie 

zagadek słownych  

 stara się myśleć i postępować z empatią wobec osób starszych  

 wyszukuje na ilustracjach postacie na podstawie wysłuchanego opisu, interpretuje 

wypowiedzi  

 odczytuje imiona, rozpoznaje i nazywa małą i wielką literę „n”, odczytuje krótkie wyrazy 

zawierające literę ,,n” i inne poznane litery, czyta proste wypowiedzi  

 reaguje na zmiany metrum, śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych  

 używa chwytu pisarskiego przy trzymaniu pędzla, wycina zaplanowane przez siebie 

kształty i wzory  

 rozumie i stosuje określenia związane z umiejscowieniem zdarzeń w czasie typu: 

przedtem, potem, najpierw, następnie, zachowuje w wypowiedziach kolejność zdarzeń i 

zależności przyczynowo-skutkowe  

 zna cyfry oznaczające liczby od 0 do 9, umie określić miejsce cyfry w szeregu w 

ustawieniu wzrastającym, a także cyfrę poprzednią i następną, porównuje liczebność 

zbiorów, licząc i działając na konkretach  

 odmierza ilość płynów, ciał sypkich za pomocą wspólnej miary i wykorzystuje to w 

praktycznym działaniu  

–  współdziała z innymi, realizując wspólne działanie  

 

 
 

 

 

 



Nauczymy się piosenki  

,,Nasi kochani Babcia i dziadek" 

 

 

Gdy babcia i dziadek idą na spacer 

Nie idą sami 

Bardzo się cieszą mogą w parku wędrować z nami 

Są uśmiechnięci i czasu maja zawsze tak wiele 

Jakby w tygodniu codziennie były same niedziele 

 

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 

 

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! 

 


