
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 poszerzymy wiedzę na temat sposobów odmierzania czasu; rozwiniemy 

umiejętności rozumienia pojęcia czas; 

 utrwalimy informacje o cykliczności pór roku; doskonalenie wiedzy dzieci 

na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu; 

 rozwiniemy kompetencje matematyczne poprzez utrwalenie znajomości 

nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie 

umiejętności rozumienia przysłów;  

 utrwalimy nazwy dni tygodnia i ich przemienność; doskonalenie 

umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, 

wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni 

tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza 

aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych; 

 



 

 

 

 poznamy małą i wielką literę: L, l; U, u; S, s;  

 utrwalimy znajomość cyfry i liczby: 8, 9; 

 rozwiniemy kompetencje matematyczne poprzez rozróżnianie i nazywanie 

figur geometrycznych: koło i trójkąt; 

 w dalszym ciągu będziemy wdrażać się do rozumienia i przestrzegania 

zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie: stosowanie zwrotów 

grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się  

w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne 

oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących 

dobru, przeciwstawianie się złu;  

 będziemy doskonalić postawę szacunku wobec osób starszych; rozwijanie 

myślenia przyczynowo-skutkowego; 

 



 

 

 

 

 rozwiniemy umiejętności manualne przy wykonywaniu upominku dla babci 

i dziadka;  

 utrwalimy stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie;  

 utrwalimy określanie kierunków na kartce papieru;  

 przypomnimy sobie zasady bezpiecznej zimowej zabawy;  

 rozwiniemy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek  

w słowach związanych z zabawami zimowymi; 

 będziemy doskonalić pamięć;  

 rozwiniemy sprawność dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych 

zabawach ruchowych; 

 rozwiniemy umiejętność współpracy i stosowania zasad fair play podczas 

sportowych zawodów grupowych. 



 

 

Zimowe zabawy – I. Salach 

Wstaję dziś rano, 

Uwierzyć nie mogę, 

Biały śnieg przykrył 

Domy, pola i drogę. 

Ach jak cudownie, 

Będzie od ranka, 

Jeździć na nowych, 

Drewnianych sankach. 

A może lepiej, 

Gdyby mróz ścisnął, 

Założyć łyżwy, 

Wyjść na lodowisko? 

Mam także chęć  

Wypróbować narty, 

Zjeżdżać z kolegami, 

Którzy lubią żarty.  


