
CO WYDARZY SIĘ  

U KRASNALI  

W  STYCZNIU?  

1. NOWY ROK – MIJA CZAS 
Dzieci z grupy Krasnale: 

 poznają wielką i małą literę B, b pisaną i drukowaną; 

 poznaje liczbę i cyfrę 9, prezentacja sposobu pisania cyfry 9 

 poszerzą wiedzę na temat sposobów odmierzenia czasu; 

 doskonalić będą wiedzę na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu ; 

 będą się posługiwać przyimkami: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; 

 dzielić wyrazy na sylaby, głoski, wyodrębnia samogłoski, przeliczać ilość liter w 

wyrazie; 

 utrwalą dni tygodnia i miesiące w języku angielskim. 

 

2. ZIMOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW 
Dzieci :  

 poznają wielką i małą literę C, c  pisaną i drukowaną;  

 rozwijać będą kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach 

związanych z zabawami zimowymi; 

 rozwijać kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; 

 rozwijać kompetencje matematyczne poprzez określanie zmian odwracalnych i 

nieodwracalnych w przyrodzie; 

 tworzyć muzykę z wykorzystaniem instrumentów muzycznych do piosenki zimowej 

„Sanna”;  

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg 

Jadę, jadę w świat sankami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń 

Śnieg rozbija kopytami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 



3. Z PAMIĘTNIKA BABCI I DZIADKA 
Dzieci będą: 

 wzmacniać więzi uczuciowe z rodziną; 

 rozwijać umiejętności manualne przy wykonywaniu upominku dla babci; 

  wypowiadać się na temat  okazywania szacunku starszym ludziom; 

 przygotują wspólnie z nauczycielami  repertuar występu z okazji Dnia Babci i 

Dziadka; 

 kształtować poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;  

 poznawać wielką i małą literę N, n pisaną i drukowaną 

 

„Moja babcia” 

Chociaż lat mam tak niewiele, jestem mała, 

Gwiazdkę z nieba tobie, babciu, dać bym chciała. 

Słowo „kocham” zaraz szepnę ci na uszko, 

Bo dla ciebie mocno bije me serduszko. 

  

Ref: Dziś w serduszku moim radość wielką czuję 

I za wszystko, droga babciu, ci dziękuję. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
4. GDZIE SCHOWAŁA SIĘ WODA? 

Dzieci: 

 

 poznają wielką i małą literę P, p drukowaną i pisaną 

 rozwiązywać rebusy obrazkowo- literowe 

 podejmą próbę projektowania doświadczeń 

 prowadzić doświadczenia, obserwować i wnioskować 

 kodować i dekodować informacje w formie symbolicznego zapisu 
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