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Czas: 

1. Jak się mierzy czas? - upływający czas (jednostki czasu) 

2. Rodzaje zegarów. 

3. Jak się wita Nowy Rok na świecie? 

Dzień Babci i Dziadka 

1.Moja Babcia i mój Dziadek 

2. Przygotowanie do jasełek 

3. W co się bawili nasi  Rodzice i Dziadkowie? 

Nawyki 

Socjalizacja:  

Proszę o coś, co chcę mieć, zamiast wyrywać. 

Praca: 

Dbam o książki i odkładam je na miejsce. 

Autonomia: 

Dbam o porządek w szatni. 

Święty św. Jan Bosko 

Bity obrazkowe 
ślady zwierząt 

ptaki zimujące w Polsce 

Bity czytania 
pierwiastki chemiczne 
korona Ziemi 

Bity matematyczne 
Odejmowanie z 5 

Dodawanie z 5 

Fragment z Pisma 
Świętego 

Niech miłość i wierność Cię strzeże; w oczach Boga i ludzi.   Prz. 3, 3-4 

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc. 

Ap 4, 11 

Psychomotoryka 
1.Chodzenie po ławeczce bokiem, przodem i tyłem 

2.Turlanie piłki do siebie nawzajem, podawanie piłki górą i dołem w 



rzędzie 

3.Raczkowanie przodem i tyłem 

4.Chodzenie z woreczkiem na głowie po wyznaczonej linii 

5.Wymachy rąk 

- Przekładanie szarfy z dołu i z góry 

-  Rzucanie do celu 

- Rzucanie piłki zza głowy, od siebie. 

 

Mała motoryka 

1.Malowanie jednocześnie obydwiema rękami 

na dużym arkuszu papieru przypiętym do 

tablicy lub podłogi. 

2.Malowanie pędzlem linii prostych, splątanych nici, kłębuszków. 

3.Lepienie z plasteliny. 

4.Wydzieranie. 

5.Doskonalenie umiejętności sznurowania 

Edukacja polonistyczna 

 Przygotowanie do nauki pisania. 

1. Wypełnianie obrazków konturowych. 

2. Kreślenie wzorów po śladzie. 

3.Grafomotoryka. 

 

Przygotowanie do nauki czytania. 

1.Wprowadzenie paradygmatów z głoską T i D.  

2. Łączenie sylab. Tworzenie szeregów i sekwencji. 

3. Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów. 

4.Układanie wyrazów z wyciętych sylab. 

5.Wymyślanie wyrazów rozpoczynających się na daną sylabę, na daną 
literę. 

6.Wyróżnianie literek w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie. 

7. Metoda Dobrego Startu- Od wierszyka do rysunku 

 

Edukacja matematyczna 
1.Przewidywanie następstw. 

2.Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania-zabawy z 



historyjkami obrazkowymi. 

3.Rytmy. 

4.Liczenie od 1 do 25 na konkretach. 

5.Wyznaczanie wyników na konkretach w zakresie 10. 

6.Orientacja na kartce papieru. 

7.Rozpoznawanie cyfr 1-9. 

8. Różne formy utrwalania poznanych cyfr. 

Edukacja literacka 
“Siedem opowieści do czytania z babcią i dziadkiem” - praca zbiorowa 

“Orka w wannie” Hanna Buch 

Przysłowia 

Cel uświęca środki. 

Cicha woda brzegi rwie. 

 

Audycja muzyczna 
Georges Bizet- Carmen Overture 

Das Butterbrot - Mozart 

Wiersze 

„Idzie zima” Cz. Janczarski 

Przypłynęła chmura sina. 
Od północy wiatr zacina. 
Kot wyjść z domu nie ma chęci. 
Coś się tam na dworze święci! 
 
Kraczą wrony na parkanie: 
- Jedzie zima , groźna pani! 
 
  I już lecą z nieba śnieżki, 
zasypują drogi, ścieżki, 
pola, miedzę i podwórka, 
dach, stodoły, budę Burka. 
 
Kraczą wrony na jabłoni: 
- Jedzie zima parą koni! 
 
Mróz ściął lodem brzeg strumyka. 
Zając z pola w las pomyka. 
Krasnalowi zmarzły uszy, 
już spod pieca się nie ruszy! 
 
Kraczą wrony na brzezinie: 
- Oj, nieprędko zima minie! 

 

 

 



 

W tym dniu zimowym składamy życzenia, 

Zdrowia, pomyślności i  marzeń spełnienia! 

Bardzo was kochamy, o  tym dobrze wiecie! 

Bo jesteście dla nas najukochańsi w świecie! 

 

 

 

Piosenki 

Mamy czas – Arka Noego 

  

Wiosna lato jesień zima 

Człowiek czasu nie zatrzyma 

Wiosna lato jesień zima  

Człowiek czasu nie zatrzyma 

  

Mamy czas, mamy czas,  

mamy czas Czas nie goni nas  

  

Gdy się człowiek spieszy  

To się diabeł cieszy  

Ten kto jest ostatni  

W niebie będzie pierwszy  

  

Chociaż nam czas ucieka  

Życie wieczne na nas czeka  

Chociaż nam czas ucieka  

Życie wieczne na nas czeka 

 

Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje 

Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje i jako słońce niebo jaśnieje? 

Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. 

Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. 

Dlaczego gwiazda nad podziw świeci, i przed królami tak szybko leci? 



Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. 

Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. 

Dlaczego dzisiaj, Boży Aniele, ogłaszasz ludziom wielkie wesele? 

Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. 

Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. 

 

Zagadki 

1.Biała i twarda po rzece pływa, wrona ci powie jak się nazywa (KRA) 

2. Co to za żeberka przy ścianie wiszące, co latem są zimne a zimą 
gorące? (KALORYFER) 

3. Szybko po lodzie niosą nas one, obie do butów są przyczepione 
(ŁYŻWY) 

4. Wszystkie pojazdy na świecie muszą mieć koła , jak wiecie! Te nie 
mają ich wcale a zimą jeździ się wspaniale! (SANKI) 

5. Kiedy w świat wyrusza, szczypie w nos i uszy, gdy przyjdzie nad 
wodę, skuwa ją lodem (MRÓZ) 

6. Co to za gwiazdeczki odpowiedzcie śmiało? One stroją ziemię w 
sukieneczkę białą (PŁATKI ŚNIEGU) 

7. Byś po śniegu jeździć mógł, musisz przypiąć je do nóg (NARTY) 

8. Powieś jej na sznurku kawałek słoniny, a będzie ją dziobać w czasie 
śnieżnej zimy (SIKORKA) 

9. Nosi je na rękach nawet słaby malec, mogą mieć pięć palców albo 
jeden palec (RĘKAWICZKI) 

10. Bywa w ramach lub bez ramy, w nim się często przeglądamy, ono 
zawsze powie szczerze, czy wyglądasz jak należy  (LUSTRO) 

11. W małym pomieszczeniu jest wody najwięcej, tutaj bierzesz 
prysznic i szorujesz ręce (ŁAZIENKA) 

12. Pilnuje porządku, wymiata kurz z kątków (MIOTŁA) 

13. Jest w łazience, niby miska, nad nią wisi ręcznik duży, o tym wie 
najmniejsze dziecko, że do mycia ona służy (UMYWALKA) 

14. Służy do picia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia 
(WODA) 

15. Co to jest na pewno wiesz, najeżona jest jak jeż, lecz nikogo nie 
ukłuje, tylko zęby wyszoruje (SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW) 

16. Pracuje głęboko pod czarnym sufitem, ludzie palą skarby przez 
niego wydobyte (GÓRNIK) 



17. W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam ćwierkaniem 
(KARMNIK) 

18.On na pewno nie jest tchórzem bo nie lęka się gór i skał, staje na 
szczycie na górze i po śnieżnym stoku w dół gna (NARCIARZ) 

20. Jakie to węże na drutach rosną? Zimą na szyi w szafie zaś wiosną 
(SZALIK) 

Zadania logopedyczne 

1. Robimy na zmianę u-i-u-i-u-i-u-i-u-i i coraz dłużej wymawiamy te 
samogłoski. 

2. Udajemy samogłoski - Y - rozkładamy ręce, mówimy “yyyyyyyyy” z 
rękami u góry, O - dotykamy rękami stóp, A kładziemy się na kształt 
litery A, U - udajemy ze mówimy przez kanał zrobiony z dłoni, I - 
podskakujemy. 

3. Masowanie dolnymi zębami górnej wargi. 

4. Masowanie górnymi zębami dolnej wargi. 

5. Czyszczenie górnych zębów językiem od wewnątrz, przy szeroko 
otwartej buzi. 

6. Nabieranie powietrza w policzki i przesuwanie z jednego policzka do 
drugiego. 

Wiersz logopedyczny 

Szykowna myszka 

Myszka szuka kapelusza, 

a kapelusz ma na uszach. 

Myszka szuka też szalika, 

szalik ma na dnie koszyka. 

Myszka szalik już wyjęła, 

szybko szyję owinęła. 

W kapeluszu i w szaliku, 

myszka wyszła w pełnym szyku! 

Zabawy w kole 
 pralka- 3 dzieci tworzy koło, jedno z nich mówi jakie ubrania dzisiaj 
będzie prało. kto ma takie ubranie wchodzi do środka i kręci się wokół 
własnej osi 

Modlitwy 

Rano 

Myśli, słowa, sprawy moje 

Poświęcam na chwałę Twoją. 

Tobie sercem się oddaję, 



Coraz lepszym niech się staję 

Przed posiłkiem 

Pobłogosław Panie Boże dary, które 

będziemy spożywali i spraw, aby na świecie nikt nie był głodny. Amen 

Po posiłku 

Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci chwalimy Ciebie, Boże 

Ojcze 

przez Chrystusa Pana Naszego. Amen 

Na pożegnanie 

Za dzień dzisiejszy, 

za dary Twej ręki 

Niosę Ci z głębi 

serca me dzięki. 

 

Język angielski 

Podejdź do mnie Come to me 

Wychodzimy z Sali We are going out (of the classroom) 

Winter clothes and accessories 

Revision 

 

 
 
Zgodne z podstawą programową 
 
Zatwierdzam do realizacji  
 
 
……………………………………... 


