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Tematyka:  

1. Zimowe zabawy 

2. W lodowej krainie 

3. Lubimy się bawić 

4. Kim będę jak dorosnę? 

 

 

1. Aktywność społeczno-przyrodnicza: 

 Współpracuje w zespole 

 Rozwija myślenie przyczynowo - skutkowe 

 Zna nazwy niektórych zawodów i orientuje się, na czym polega praca 

wykonujących je osób 

 Chętnie obserwuje przyrodę 

 Wymienia cechy aktualnej pory roku - zna cechy charakterystyczne zimy 

 Nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne 

 Znajduje na mapie Polski góry 

 Rozpoznaje i nazywa zwierzęta 

 Wypowiada się na temat zwierząt, którym warunki zimowe odpowiadają 

 

 

2. Aktywność ruchowo-zdrowotna: 

 Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową 

 Rozwija sprawność ruchową przez gry i zabawy ruchowe oraz podczas 

różnorodnych zajęć gimnastycznych 

 Ubiera się stosownie do pogody 

 Wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu 

 Jest sprawne w ubieraniu się i rozbieraniu się 

 

 

3. Edukacja językowo-literacka i słuchowa: 

 Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat 

 Stara się mówić wyraźnie 

 Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne 



 Rozwiązuje proste zagadki 

 Dzieli wyrazy na sylaby 

 Rozpoznaje i nazywa emocje 

 Wypowiada się na temat treści opowiadania i obrazków 

 

 

4. Aktywność matematyczna: 

 Orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, 

dalej, bliżej 

 Klasyfikuje przedmioty zgodnie z określoną zasadą 

 Przelicza elementy 

 Stosuje liczebniki główne i porządkowe 

 Odtwarza układy rytmiczne 

 Stara się szacować wielkość „na oko” 

 Orientuje się w schemacie własnego ciała 

 Układa kompozycje z figur geometrycznych 

 

 

5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna: 

 Wykonuje prace plastyczno-techniczne 

 Rozwija umiejętności manualne, sprawność grafomotoryczną 

 Posługuje się nożyczkami i klejem 

 Precyzyjnie koloruje obrazek 

 Koloruje według wzoru 

 Chętnie rysuje na dowolne tematy    

 

 

6. Aktywność muzyczna: 

 Porusza się w rytm muzyki 

 Reaguje na sygnał dźwiękowy 

 Zna nazwy niektórych instrumentów muzycznych 

 Określa natężenie muzyki: cicho, głośno 

 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKI  
 

„Zabawa na sankach” 

 

1. Sanki ciągniesz ty, 

sanki ciągnę ja. 

Trudno wejść na górę, 

mocno trzymam sznurek. 

Sanki ciągniesz ty, 

sanki ciągnę ja. 

 

2. Z przodu siedzisz ty,  

z tyłu siedzę ja.  

Z górki jak w sto koni,  

nikt nas nie dogoni. 

Z przodu siedzisz ty, 

z tyłu siedzę ja. 

   

3. Zaspę widzisz ty,   

zaspę widzę ja. 

Sanki w nią wjechały,  

sanki w śniegu całe. 

W zaspie leżysz ty, 

w zaspie leżę ja. 

 

4. Jak bałwanek ty, 

jak bałwanek ja. 

W śniegu się turlamy, 

śnieg otrzepią mamy. 

Jak bałwanek ty, 

jak bałwanek ja. 

 

„Zima za oknami” 

 

Zima, zima za oknami 

bawcie się dzieciaki z nami, 

Zima, zima pada śnieg, 

a my razem bawmy się. 

   

Idą bałwanki tup, tup, tup. 

Zjeżdżają sanki siup, siup, siup. 

Tańczą śnieżynki trala, la, la, la. 

A my skaczemy hop sa, sa. 


