
 

W tym tygodniu będziemy:  

 Rozmawiać i na temat zwyczaju 

witania Nowego Roku i zabawy 

Sylwestrowej.  

 Wysłuchamy opowieści 

nauczyciela „Nowy Rok” i 

zastanowimy się, dlaczego 

składamy sobie życzenia oraz czego możemy życzyć innym. 

 Pobawimy się w zabawę z balonami „Noworoczne Życzenia”. 

 Nauczymy się piosenki ,,Przybył Nowy roczek” 

 Wykonamy pracę plastyczną „Sztuczne ognie”. 

 Weźmiemy udział w przedszkolnym balu karnawałowym. 

 Gdy tylko pogoda na to pozwoli będziemy aktywnie spędzać czas w 

przedszkolnym ogrodzie. 

 Podczas swobodnych zabaw będziemy rozwijać nasze zainteresowania i 

zdolności oraz budować dobre relacje z innymi. 

 

 

 



 

W tym tygodniu będziemy:  

 Słychać opowiadań związanych z zimą 

„Trzy bałwanki”, „Zimowe zabawy” 

 Wykonywać prace plastyczne 

przestrzenne związane z tematyką 

zimową przy wykorzystaniu różnych 

materiałów plastycznych. 

 Poznawać nowe zabawy ruchowe 

przy muzyce tj.: „Skaczące 

bałwanki”, „Płatki śniegu”, 

„Lepimy bałwana”. 

 Rozwijać zainteresowanie kodowaniem 

poprzez zabawy zna tablicy 

interaktywnej. 

  Doskonalić spostrzegawczość 

wzrokową poprzez zabawy w 

odszukiwanie par. 

 Utrwalać poznane piosenki o tematyce zimowej „Przyszła zima biała”, 

„Zima, zima, zima”.  

 Rozwijać zainteresowania oraz poszerzać kontakty z innymi dziećmi 

podczas zabaw swobodnych.   

 

 

 

 



 

 

W tym tygodniu będziemy:  

 Obejrzymy inscenizację wiersza 

D. Niemiec ,,Kochani dziadkowie”  

 Brać udział w zabawie językowej 

,,Powiedz babci coś miłego” 

 ,,Złota rybka” Wysłuchamy bajki 

,,Złota rybka” i porozmawiamy o 

emocjach. 

 Poznawać zabawy ruchowe, w 

które bawili się dziadkowie, gdy 

byli mali. Postaramy dowiedzieć 

się, czym się bawili i jakie czytali 

książki. 

 Stworzymy Portret babci i dziadka. 

 Wysłuchamy wiersza D.Gellner ,,Prezenty dla babci”. 

 Nauczymy się piosenki ,,Kiedy babcia była mała”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W tym tygodniu będziemy:  

 Poznawać różne dyscypliny sportowe, poszerzać o nich wiedzę oraz 

swoje zainteresowania. 

 Rozwijać wyobraźnię poprzez zabawy dotykowe „Określ, jakie to jest” 

 Zdobywać wiedzę 

jak należy 

zachowywać się na 

lodowisku, oraz w 

jaki sposób należy 

komuś pomóc.  

 Poznawać zasady 

bezpiecznej zabawy 

na śniegu.  

 Poznawać nowe zabawy muzyczno- ruchowe „Narciarze”, „Zimowe 

sporty”, „Narty”. 

 Doskonalić umiejętności matematyczne poprzez przeliczanie różnych 

elementów oraz określanie wyników przeliczania. 

 Spędzać czas na zabawach swobodnych pozwalających dzieciom rozwijać 

ich zainteresowania oraz sprzyjające kontaktom z innymi dziećmi.   

 

 


