
Temat tygodnia 11.01- 15.01 ,,Witamy Nowy Rok” 

Temat dnia (poniedziałek)  

ROK 

 

1. „Sylwester”  –  rozmowa  o  nadejściu  Nowego  Roku.   

Słoneczka, jakie  wydarzenie  świętowaliśmy  ostatnio? 

Kiedy  i  o  której  godzinie  witamy  Nowy  Rok? 

Jak  wygląda  pożegnanie  Starego  Roku  w waszym domu? 

Czy w domu rodzinnym składacie sobie życzenia noworoczne? 

 

2. „Kalendarz”  – zabawa dydaktyczna.  

Do wykonania tego zadania potrzebujemy kilku kalendarzy (ścienne,  wyrywane,  książkowe,  stojące,  

wiszące,  na  trzy  miesiące, na jeden miesiąc itp.) 

 Naszym zadaniem jest porównywanie ich oraz zawartych w nich informacji (data, dzień tygodnia, 

imieniny, miesiąc, rok, wschód i zachód słońca itd.).  

Słonka, spróbujcie odpowiedzieć, a także wykonać poniższe zadania: 

Po czym poznać, że rozpoczął się nowy rok?  

Jaki rok mamy obecnie? 

Ułoż z podanych liczb obecny rok. 

 

3. Sztuczne  ognie”  –  praca  plastyczna  z  wykorzystaniem  rolek  po  papierze  toaletowym.   

Do wykonania zadanie potrzebujemy rolkę po papierze toaletowym. Zadaniem dzieci jest ponacinać 

dół rolki nożyczkami i powyginać powstałe paski na zewnątrz rolki. Na ciemnych kartkach papieru 

dzieci robią stemple tak naciętymi rolkami (kilkakrotnie w jednym miejscu), maczając je w różnych 

kolorach farb. Dla urozmaicenia można posypać mokrą pracę odrobiną brokatu lub ozdobić 

dodatkami, które posiadamy w domu ;)  

 

Na koniec posłuchajcie piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=1Kad1IWGNG4&fbclid=IwAR2BVhj9t1t5DkXNoKaFk3PmgW

LPfcLRphqYFOlReRE64M04GBDrFHFYCsA 

 

 

W związku z tym, że dzieci zabierały książki do domu przed przerwą świąteczną prosimy o 

wykonanie zadań w książce. 

Zadania do wykonania na dzień dzisiejszy znajdują się na stronie 25A. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Kad1IWGNG4&fbclid=IwAR2BVhj9t1t5DkXNoKaFk3PmgWLPfcLRphqYFOlReRE64M04GBDrFHFYCsA
https://www.youtube.com/watch?v=1Kad1IWGNG4&fbclid=IwAR2BVhj9t1t5DkXNoKaFk3PmgWLPfcLRphqYFOlReRE64M04GBDrFHFYCsA


Temat dnia (wtorek) 

 

PORY ROKU 

  

1. „Cztery pory roku” – czytanie globalne nazw pór roku.  

Słoneczka, ile jest pór roku?  

Jak się nazywają? 

Do wykonania tego zadania będziemy potrzebowali napisów pór roku. Waszym zadaniem jest 

wskazanie tych liter,  które już poznaliśmy w zapisie nazw pór roku.  

 

2. ,,Jaka to pora roku?” – zagadki słowne.  

To jest pani w sukni białej.  

Sypie śniegiem na świat cały, 

a malutkie te dziewczynki 

to córeczki jej, śnieżynki. (zima) 

 

Maluje liście kolorowo, 

na czerwono i pomarańczowo. 

Słonko świeci, gdy ona się śmieje, 

kiedy płacze, to deszcz leje. (jesień) 

 

Ma dla wszystkich złote plaże, 

chłód jeziora, w lesie cień. 

A dla dzieci, jakie ma atrakcje? 

Dla dzieci – słoneczne wakacje! (lato) 

 

Jaka to pora roku  

rozrzuca zieleń wokół?  

Kaczeńce złoci na łąkach  

i słucha pieśni skowronka? (wiosna) 



 

3. „Prawda  –  fałsz”  –  zabawa  dydaktyczna.   

Dzieci  określają,  czy  są to zdania  prawdziwe, czy fałszywe. 

Przykłady zdań:  

Teraz jest wiosna. 

Wiosną jeździmy na sankach. 

Latem lepimy bałwana. 

Tulipan to kwiat zimy. 

Jesienią sady się rumienią. 

Zimą kwiaty kwitną. 

Zimą rzucamy śnieżkami. 

Jesienią dokarmiamy ptaki. 

W lecie są wakacje i kąpiemy się w morzu. 

Wiosną kolorowe liście spadają z drzew. 

Latem ubieramy choinkę. 

 

 Posłuchajcie piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw 

 

Zadania do wykonania w książce znajdują się na stronie 25B. 

 

Temat dnia (środa) 

MIESIĄCE 

 

Zapoznajcie się z poniższym filmikiem, na pewno pomoże on w wykonaniu kolejnego zadania ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw
https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI


1. „Na  co  dzieli  się  rok?”  –  powtórzenie  wiadomości  o  porach  roku. 

  Słoneczka,  wymieńcie nazwy miesięcy, które pamiętacie. Podzielcie nazwy miesięcy na sylaby, 

spróbujcie podać pierwszą głoskę. 

 

2. „Taniec‑wygibaniec” zabawa ruchowa. 

Dzieci tańczą przy rytmicznej muzyce, rodzic co jakiś czas podaje polecenia, np.:  

Teraz łapiemy się za nosy,  

Teraz robimy dwa kółeczka, 

 Łapiemy się za ramiona, 

 Łapiemy się za kolanka, 

Łapiemy się za kostki, 

Łapiemy się za bioderka.  

 

Temat dnia (czwartek) 

DNI TYGODNIA 

1. ,,Tydzień” zabawa dydaktyczna. 

Słonka, jakie znacie dni tygodnia? 

Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia? 

Wymieńcie w kolejności wszystkie dni tygodnia? 

 

2. ,,Jaki to dzien?” zabawa dydaktyczna 

 Naszym zadaniem jest podzielić  nazwy  dni  tygodnia  na  sylaby,  a następnie na głoski, oraz 

wyróżnić pierwszą głoskę w każdej nazwie.  

3. Dla przypomnienia posłuchajcie i zaśpiewajcie piosenkę, którą śpiewaliśmy już razem w 

przedszkolu.  

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ  

Zadania do wykonania w książce znajdują się na stronie 26A,B oraz 27A. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ


Temat dnia (piątek) 

 GODZINY, MINUTY, SEKUNDY 

 

1. Wprowadzenie do tematu -  zagadka słowna.  

Tarczę ma - lecz nie rycerza 

na niej równo czas odmierza. 

Mierzy czas, kiedy czas, 

by nie spóźnił się nikt z nas.  

 

2. Minutka” –  zabawa  wyciszająca. 

Dzieci  kładą  się  na  dywanie,  będziemy potrzebowali zegara, najlepiej ściennego  ze 

wskazówką sekundową. Dzieci leżą, patrząc na wskazówkę. Wstają lub podnoszą rękę, gdy minie 

dokładnie minuta. 

 

Zadania do wykonania w książce znajdują się na stronie 27B, 28, 29A,B. 

 


