
  
 

 

 

 

 

Jerzy Ficowski „Styczeń” 

 

Nowy rok zawitał wreszcie, 

stary sobie poszedł. 

Co tam rośnie w mrozach stycznia? 

Dzień rośnie po trosze! 

Wróbelkowi serce rośnie, 

że wiosny doczeka, 

chociaż jeszcze droga do niej 

mroźna i daleka. 

Rosną w styczniu zaspy śniegu, 

że wóz w nich ugrzęźnie, 

a na szybach rosną srebrne 

liście i gałęzie. 

Więc na inne pory roku 

nie patrzy zazdrośnie 

mroźny styczeń: bo w nim także 

mnóstwo rzeczy rośnie! 

 

 

 

 

 



  
 

 

A CO NAS CZEKA W STYCZNIU ROKU 

 r.  

 

1. WIELKI SKOK W NOWY ROK 

Witamy,  w nowym 2020 roku i od razu Wam życzymy: 

„Niech Nowy Rok przyniesie zdrowie, radość, pomyślność i spełnienie 

wszystkich marzeń, a gdy już się one spełnią, niech dorzuci garść nowych,  

bo tylko one nadają życiu sens”. 

W pierwszym tygodniu nowego roku Jagódki  będą wspominać 

stary 2019 i witać nowy 2020 rok. Będziemy czytać bajki i wiersze, 

tańczyć i śpiewać. Czas minie nam na wspaniałej i zgodnej 

zabawie. Dowiemy się co to jest kalendarz i utrwalimy pory roku 

ucząc się wiersza na pamięć. 

 
Nowy rok – H. Bechlerowa 

Idzie Nowy Rok lasem, miastem, polem. 

Za nim idzie czworo dzieci, każde z pięknym parasolem. 

Jeden parasol – niby łąka: kwiaty na nim i biedronka. 

A na drugim kłosy żyta, mak jak promyk w nich zakwita. 

Na tym trzecim nie ma kłosów ani kwiatów i biedronek, 

tylko liście kolorowe - złote rude i czerwone. 

Czwarty – pięknie haftowany, srebrne gwiazdki błyszczą na nim. 

Idzie Nowy Rok lasem, miastem, polem… 

Teraz nazwij wszystkie dzieci, które niosą parasole! 

 
 



  
 

2. BABCIA Z DZIADKIEM DZIŚ 

ŚWIĘTUJĄ, A WNUCZĘTA SIĘ RADUJĄ 

W tym temacie Jagódki będę zastanawiać się  

„Co babcia i dziadek śpiewali, kiedy byli jeszcze mali, 

 w co się bawili, co czytali, a może też czy troszkę rozrabiali…?” 

 

 

W naszym przedszkolu Święto Dnia Babci i Dziadka  

będziemy obchodzić  

24 stycznia 2020 r. o godz.14.00  

ZAPRASZAMY 

 

„Bo babcia  

z dziadkiem  

to nasze są skarby 

Malują uśmiech  

bez pędzla i farby…” 



  
 

 

3. HU, HU, HA ZIMA WCALE NIE JEST 

ZŁA – BEZPIECZNIE BAWIMY 

SIĘ NA ŚNIEGU LUB BEZ 

Jeśli zima obdarzy nas śniegiem  

i mrozem to w ostatnim tygodniu Jagódki 

będą spędzać czas na super zimowej 

zabawie np.:  

- jazda na sankach,  

- lepienie bałwana,  

- bitwa na śnieżki. 

Nasze motto to: 

„Bezpiecznie bawimy się na śniegu” 

„Zima” - Dorota Gellner  

Zima wcale nie jest cicha,  

w zimie wiele głosów słychać. 

 Dzwonią dzwonki, trzeszczą sanie  

- to jest właśnie zimy granie.  

Mróz wygrywa groźnym palcem  

na klawiszach sopli walce.  

Wiatr za płotem gwiżdże, hula…  

Bęc, upadła śnieżna kula.  

Pewnie dzieci grają w śnieżki,  

szur-szur, ktoś zgarnia śnieg ze ścieżki.  

Dzwoniec gubi się w piosence,  

a my wyciągnijmy ręce  

i chwytajmy śnieg mięciutki 

-śnieżne gwiazdy-zimy nutki.  



  
 

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie: 

• IV edycja Uczymy Dzieci Programować – zakończenie 

  Europejskie projekty eTwinning  

- „Blocks: always and everywhere! 

- „Junior STEM Kitchen Lab”  - 

projekt badawczy „Jabłko” 

 

ALTERNATYWNE METODY PRACY,  

PROGRAMY, INNOWACJE: 
• Pytajcie, myślcie, odkrywajcie - rozmowy z dziećmi na ważne tematy –- 

innowacja własna nauczycieli 

• Wiem, umiem i działam - program własny rozwijający zainteresowania 

dzieci nauką programowania 

• Akcja czytelnicza- realizujemy w grupie akcję Cała Polska 

Czyta Dzieciom „Czytające Przedszkole” - zapraszamy chętnych 

rodziców, babcie, dziadków do zimowego czytania w grupie. 

• Treści europejskie – realizacja programu 

 „Z Przedszkolakiem po Europie”, projekty Erasmus+  

• Varsavianistyczna Szkoła - program warszawski 

• Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy 

 

W codziennej pracy:  

• Dziecięca matematyka  

• MDS wg prof. M. Bogdanowicz  

• Ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichovej 

• Ciekawe metody: Aktywne słuchanie muzyki wg. 

Batii Strauss, Drama, TOC, Storyline, Terapia 

ręki przy muzyce i wiele innych.  

 
Miłej zimowej zabawy  

życzą Jagódki 

 


