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       STYCZEŃ  

W   TYGRYSKACH 

 

1. WITAMY NOWY ROK 

    
 Będziemy rozmawiać o upływie i następstwie czasu 

 Porozmawiamy o nocy sylwestrowej i noworocznych postanowieniach 

 Rozwijać będziemy percepcję wzrokową poprzez ćwiczenia analizy i syntezy 

wzrokowej wyrazów 

 Omówimy też cechy charakterystyczne każdego miesiąca  

 Nauczymy się piosenki „Cztery piłki” 

    

               1. Zima piłkę ma śniegową, 

w sam raz dla bałwana, 

toczy ciągle piłkę nową 

pięknie roześmiana. 

Ref.: Hop, do góry, hop, do dołu, 

piłka tu, piłka tam, 

razem z zimą, razem z zimą 

w piłkę gram! 

  

2. Wiosna złotą piłkę toczy 

po błękitnym niebie, 

jeszcze moment, zamknij oczy – 

może trafić w Ciebie... 
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Ref.: Hop, do góry, hop, do dołu, 

piłka tu, piłka tam, 

razem z wiosną, razem z wiosną 

w piłkę gram! 

3. W lecie piłkę mam prawdziwą, 

zawsze z sobą noszę, 

moja piłka jest jak żywa, 

piłka za dwa grosze... 

Ref.: Hop, do góry, hop, do dołu, 

piłka tu, piłka tam, 

razem z latem, razem z latem 

w piłkę gram! 

4. A jesienią pełno piłek 

leży sobie w sadzie, 

Jesień chodzi jak ogrodnik, 

w kosze piłki kładzie... 

Ref.: Hop, do góry, hop, do dołu, 

piłka tu, piłka tam, 

przez rok cały, przez rok cały 

w piłkę gram! 

 

 Poznamy literę P,p na podstawie wyrazów Pola, parasol 

 Będziemy wysłuchiwac głoskę p na początku, w środku i na końcu podanych 

wyrazów 

 Utrwalimy dni tygodnia i miesiące zarówno w j. polskim jak i j. angielskim 

 Będziemy rozwijać spostrzeganie wzrokowe poprzez wskazywanie różnic pomiędzy 

wyrazami 

 Będziemy utrwalać pojęcia matematyczne,  kodować realizując eTwinning „Coding a 

way to grow up” również wykorzystując interaktywną tablicę w sali, matę oraz 

kubeczki                 

   
 Bedziemy doskonalić umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: 

przedwczoraj, wczoraj, dziś , jutro, pojutrze 

 

2. WSZĘDZIE BIAŁO 

 Porozmawiamy o śniegu; będziemy badać jego właściwości 

 Dowiemy się skąd się bierze śnieg i dlaczeho topie się pod wpływem ciepła  

 Pobawimy się w labolatorium naukowe i przeprowadzimy doświadczenia i 

ekseprymenty z woda i lodem 
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 Porozmawiamy na temat życia w okolicach okołobiegunowych, poznamy wygląd i 

cechy charakterystyczne zwierząt zamieszkujacych kraine wiecznej zimy 

 Poznamy liczbę 4- określac będziemy, który element jest pierwszy, który drugi; 

będziemy dokładać, albo zabierać, aby zostały cztery 

 Poznamy literę y, występującą w wyrazie lody 

 Podejmjemy próby czytania prostych wyrazów 

 Wykonamy piękne prace plastyczne o tematyce zimowej 

 Pójdziemy na spacer do parku w celu obserwacji zimowego krajobrazu; 

 

 

3.BABCIA I DZIADEK 

 W kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o osobach starszych, zastanowimy się jak 

i dlaczego należy im pomagać. Przygotujemy również piosenki, wiersze i tańce z 

okazji zbliżającego się święta Babci i Dziadka. 

 Namalujemy portrety naszych dziadków. 

 Przygotujemy upominki dla Babci i Dziadka. 

 Podczas zabaw matematycznych będziemy doskonalić umiejętność przeliczania w 

zakresie 4 i więcej. 

 Poznamy literkę B,b na podstawie wyrazów balon i Beata . 

 

4.ZIMOWE ZABAWY 

 Kolejny tydzień to zabawy na śniegu. 

 Poznamy różne sporty zimowe, 

 Porozmawiamy o zasadach bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw. 

 Stworzymy kodeks bezpiecznej zabawy . 

 Wspólnie stworzymy grę o sportach zimowych , oraz zorganizujemy olimpiadę 

zimową. 

 Poznamy cyfrę 5 , oraz zajmiemy się liczebnikami porządkowymi. 

 Podczas zabaw matematycznych utrwalimy przeliczanie w zakresie 5. 

 W zabawach dydaktycznych nauczymy się klasyfikować przedmioty według dwóch 

cech. 

 Będziemy tworzyć wyrazy z poznanych już liter. 

 

 

4. 

 

 


