
U „KRASNALI” W STYCZNIU 

w ramach tematów kompleksowych: 

 

1. WITAMY NOWY ROK 

 

W tym tygodniu zajmiemy się tematem kalendarza. Skupimy się na porach roku, 

miesiącach, dniach tygodnia, a także różnych innych sposobach pomiaru czasu. 

Porównamy różne rodzaje kalendarzy, informacje, jakie są w nich zawarte, a 

także ich wygląd. Utrwalimy kolejność pór roku, udoskonalimy umiejętności 

matematyczne takie jak: dostrzeganie rytmu, sekwencji. Usystematyzujemy 

wiedzę na temat miesięcy, poznamy ich kolejność, a także przyporządkowanie 

do pór roku. Nasz grupowy kalendarz wzbogaci się o nazwy miesięcy i pór 

roku. Poznamy różnego rodzaju zegary, a także ich wnętrza. Spróbujemy także 

rozróżnić pojęcia takie jak: sekunda, minuta oraz godzina. 

W tym tygodniu poznamy także cyfrę 8. Zachęcamy do zabaw utrwalających 

wygląd tej liczby np. poprzez wyszukiwanie jej w przestrzeni otaczającej 

dziecko ( w gazetach, na szyldach, w książkach). Proponujemy przeliczanie w 

tym zakresie lub zabawę w gry planszowe np. z użyciem dwóch kostek zamiast 

jednej. 

 

 

 

 

 



2. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

 

Ten tydzień w całości poświęcimy obchodom Dnia Babci i Dziadka. Dzieci 

spróbują znaleźć jak najwięcej pomysłów dotyczących tego, jak mogą uczcić te 

święto. Poszukamy również rozwiązań, co można zrobić, gdy nie ma się 

dziadków lub mieszkają daleko. 

Udoskonalimy w różny sposób kompetencje językowe np. opisując wygląd czy 

upodobania dziadków, oraz matematyczne – w sytuacjach realistycznych takich 

jak przygotowanie przyjęcia ( przeliczanie, dzielenie). 

Zapoznamy się także z nowa literą – S jak serce. To właśnie serce będzie 

głównym motywem przewodnim całego tygodnia, a także inspiracją do 

wykonania upominków dla babć i dziadków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ? 

 

Ten  tydzień będzie dotyczył odległej  krainy – obszarów polarnych. Dzieci 

wykonają wiele doświadczeń związanych z lodem i śniegiem, a także ochroną 

przed zimnem. Zdobędą także wiedzę na temat zwierząt żyjących na północnym 

i południowym kole podbiegunowym. 

W tym tygodniu dzieci poznają także literę U, u oraz liczbę 9. Podczas różnych 

zabaw udoskonalimy jej zrozumienie w aspekcie kardynalnym i porządkowym.  

Zachęcamy do wspólnej gry w poszukiwanie jak największej liczby słów 

rozpoczynających się na daną głoskę. Najprostszym zadaniem będzie jednak 

głoskowanie dowolnych wyrazów. 

Dzieci zapoznają się również z dyscyplinami sportowymi takimi jak: 

saneczkarstwo, bobsleje, jazda figurowa, łyżwiarstwo szybkie, slalom czy biegi 

narciarskie. Poza ogólnym zapoznaniem z tymi dyscyplinami dzieci 

przeprowadzą szereg doświadczeń pomagających zrozumieć: dlaczego krążek 

hokejowy ślizga się na lodzie, a sanki i narty zjeżdżają dobrze po śniegu, a po 

trawie nie. 

W wielu różnorodnych zadaniach będziemy ćwiczyć także motorykę małą. 


