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Śniadanie bałwana 
W. Zechnor 

 
Panie bałwanie, panie bałwanie! 

Co chce pan dostać dziś na śniadanie 
 

- Proszę śnieg w płatkach, 
w sopelkach lody 

i porcję szronu chcę dla ochłody 
 

Panie bałwanie, zimne śniadanie 
Od pani zimy wnet pan dostanie 

 
 

 

 

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ 
 

 06.01 (piątek) – Święto Trzech Króli – przedszkole 

Nieczynne 

 16.01 - Dogoterapia  

 16.01  godz. 16:30 zebranie zespołu terapeutycznego 

 19.01 - Zajęcia cykliczne „Mali odkrywcy” 

 20.01 godz.15:15 – Warsztaty z okazji Dnia Babci i 

Dziadka w grupach żłobkowych (Misie i Ptaszki). 

 23.01 godz.15:00 – Warsztaty z okazji Dnia Babci i 

Dziadka w grupach przedszkolnych młodszych (Motylki i 

Kangurki) , godz. 16:30 – grupy starsze (Pszczółki i 

Biedronki). 

 26.01 - Zajęcia cykliczne „Savoir Vivre” 

 27.01 godz. 10:00 - Bal Karnawałowy, zdjęcia grupowe i 

indywidualne 

 31.01  godz. 17:30 – Rada Pedagogiczna dla Nauczycieli 

podsumowująca 1 semestr 

 Do końca stycznia  Rozdanie rodzicom opisowych wyników 

obserwacji z I semestru – indywidualne spotkania z rodzica-

mi 

 Spotkania zespołu terapeutycznego z rodzicami podsumo-

wujące pracę w pierwszym semestrze – terminy podamy in-

dywidualnie. 
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Z życia Misiów …  

 

W styczniu grupa Misiów będzie się pilnie przygotowywać do 

nadchodzącego dnia Babci i Dziadka.  Przygotujemy z tej okazji 

wspólnie prezenty dla ukochanych Dziadków.  W ramach zajęć 

dydaktycznych będziemy dużo tańczyć i śpiewać a także robić różnego rodzaju prace plastyczne.  

Główną tematyką tego miesiąca będą kolory. W ramach zajęć „Małych odkrywców” będziemy 

robić doświadczenia z wykorzystaniem kolorowych baloników, drożdży oraz ciepłej wody. 

Na zajęciach „Savoir vivre” dzieci obejrzą teatrzyk pacynkowy  pt. „Dobre maniery”. 

 

 
Z życia Ptaszków… 

 

Styczeń w grupie Ptaszków również będzie pełen wrażeń i 

nowych zagadnień. Wraz z nadejściem Nowego Roku 

porozmawiamy na temat czasu. Powtórzymy wiadomości o 

porach roku, poznamy nazwy miesięcy i dni tygodnia. Omówimy czynności, jakie wykonujemy 

w różnych porach dnia. W styczniu poruszymy także zagadnienia związane z zimowymi 

sportami oraz zabawami na świeżym powietrzu. W tym miesiącu obchodzimy również Dzień 

Babci i Dziadka. Aby szczególnie uczcić to święto i podziękować naszym kochanym babciom 

oraz dziadkom, przygotujemy dla nich wiele niespodzianek. 
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Z życia Motylków… 

 

Tematy kompleksowe: 

 

1. Przez okrągły rok - W tym tygodniu poznamy cechy 

charakterystyczne dla każdej pory roku. Wzbogacimy 

również swoje słownictwo związane ze zmianami 

zachodzącymi przez cały rok kalendarzowy. 

Usystematyzujemy i uporządkujemy wiedzę na temat 

zmian zachodzących w przyrodzie. 

2. Biało dookoła - kolejny tydzień upłynie nam na zabawie w naukowców. Poznamy etapy 

powstawania śniegu, lodu oraz obrazów malowanych na naszych oknach podczas mrozu. 

Gdy zabraknie nam śniegu za oknem, to postaramy się stworzyć swój własny sztuczny 

śnieg. 

3.  Babcia i dziadek - ten czas upłynie nam na przygotowywaniu się do przedstawienia z 

okazji Dnia Babci i Dziadka. Poznamy ciekawe historie oraz wspomnienia które kojarzą 

nam się z naszymi babciami i dziadkami.  

4. Lubimy zimę - w ostatnim tygodniu porozmawiamy o zasadach bezpiecznej zabawy 

podczas zimy. Poznamy również nazwy sportów zimowych. Dowiemy się, jak można 

spędzić czas gdy za oknem zimno. W tym trudnym czasie nie zapomnimy o dokarmianiu 

ptaków.  
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Z życia Kangurów… 
 

 

1. Tydzień za tygodniem  

2. Wszędzie biało  

3. Babcia i dziadek  

4. Zima może być wesoła  

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 
 Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. 

 Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku 

zdrowia i odporności. 

 Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku. 

 Zapamiętanie cech typowych dla zimy. 

 Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy. 

 Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie 

przedszkolnym. 

 Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką. 

 Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach. 

 Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków. 

 Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. 

 Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. 

 Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda. 

 Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych. 

 Nauka piosenek i pląsów. 

 Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. 

 Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka. 
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Z życia Pszczółek …  

 

W miesiącu styczniu realizowane będą tematy: 

 

1. „Skok w Nowy Rok”- W pierwszym tygodniu stycznia dzieci będą 

kształtowały umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych 

dla każdej pory roku. Będą rozmawiać o zwyczajach sylwestrowych 

na całym świecie. Omówią cechy pór roku  na podstawie różnych 

ilustracji. Wzbogacą słownictwo dotyczące czasu i zegarów. Wybierzemy się na wycieczkę po okolicy 

przedszkola. Podczas spaceru dzieci będą obserwować wygląd drzew liściastych, iglastych, zachowanie 

ptaków. Zwrócimy również uwagę na własne odczucia dotyczące temperatury, wiatru, zachmurzenia. 

Po powrocie do przedszkola dzieci umieszczą wcześniej przygotowane przez siebie karmniki dla 

ptaków w ogrodzie przedszkolnym. 

2. „Wszędzie biało”- w kolejnym tygodniu przeniesiemy się do krainy „Białego puchu”. Dzieci będą 

prowadziły eksperymenty z wodą i wyciągały wnioski z obserwacji wpływu wzrostu temperatury na 

topnienie lodu, parowania wody. Dzieci będą wdrażane do uważnego słuchania opowiadania i 

reagowania ruchem na jego treść, rozwijania poczucia rytmu i doskonalenia aparatu głosowego. 

Porozmawiamy również o Krainie gdzie zawsze jest biało i o ludziach tam żyjących. 

3. „Babcia i dziadek” – W trzecim tygodniu stycznia dzieci będą przygotowywać się do „Dnia Babci i 

Dziadka”. Będziemy rozmawiać o relacjach dzieci z ich babciami i dziadkami wykonają prace 

plastyczno – techniczne dla dziadków różnymi technikami plastycznymi. Porozmawiamy o roli dziadka 

w rodzinie – zachęcanie do konstruowania dłuższych wypowiedzi. Będą brały czynny udział w 

zabawach rytmiczno-ruchowa przy piosenkach  – będą poruszać się w takt muzyki oraz rytmiczne 

wyklaskiwać. 

4. „Zimowe zabawy”- Edukację w styczniu zakończymy w „ Krainie zimowych zabaw”. Zabawy na 

śniegu – lepienie bałwanów, wyścigi na „łyżwach”- zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad 

bezpiecznej zabawy. Dzieci wezmą udział w wielu ciekawych zabawach tanecznych oraz ruchowych – 

będą improwizowały ruchem treść wierszy i piosenek. Nie zabraknie również zagadek o tematyce 

związanej ze sportami  zimowymi oraz zabaw z elementami „zdrowej” rywalizacji. 
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 Z życia Biedronek…   

 

W miesiącu styczniu realizowane będą tematy: 

1. Lecą kartki z kalendarza- w pierwszym tygodniu 

Biedronki poznają sposoby i przyrządy wykorzystywane 

do mierzenia czasu. Utrwalą nazwy dni tygodnia. 

Podczas zajęć zwrócimy również uwagę na rytmiczną 

organizację czasu. Będziemy posługiwać się symbolami 

charakterystycznymi dla poszczególnych pór roku. 

2. W karnawale najlepsze są bale- w kolejnym tygodniu dzieci zapoznane zostaną z  

tradycjami karnawałowymi w Polsce i na świecie. Podczas zajęć Biedronki będą utrwalać 

umiejętność stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i 

względem siebie. 

3. Jestem wnuczkiem– w trzecim tygodniu będziemy bazować na wiadomościach dzieci na 

temat ich rodzin. Biedronki będą tworzyć własne drzewa genealogiczne. Podczas zajęć 

będziemy rozwijać umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi w odniesieniu do 

wiedzy na temat swojej rodziny. 

4. Ptasie pogotowie- w ostatnim tygodniu dzieci poznają różne gatunki ptaków, środowiska 

ich życia i zwyczaje. Podczas zajęć będziemy kształtować umiejętności klasyfikowania i 

uogólniania. Dzieci poprzez skonstruowanie własnego karmnika będą wdrażane do 

systematycznego niesienia pomocy ptakom w okresie zimy. 
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Język angielski 

 

 
 

      We learn  these themes in January: 
 

 Greetings(Hi,Hello,Good morning,,How are you?I am 

super/ fine/good/so-so/bad,happy,sad,fantastic,vry-very good,Good 

bye,Bye-bye, What is your name?,My name is..., I am...How old are you/I am..What is your 

surname?My surname is...Where are you from?I am from...What weaher is it today?It is 

sunny,cloudy,windy,snowy,rainy... 

             Song: «Hello.Hello.How are you?», «Hello-Hello», «What`s your name?», «How old are?» 

 Number 1-10/1-50/1-115 

 Emotions(happy,sad,angry,sleepy,hungry,tired,scared,unhappy,sick,surpriced,funny)Song: «Move 

your body», «Make a circle», «Jump» 

           Adjectives(big-small,long-short,light-dark,hot-cold,thick-thin,fast-slow,dry-wet,old-young) 

 Food and drink(pizza,soup,chees,tomato,juice,ice-

cream,chocolate,potato,bread,meat,fish,sausages,tae,milk,It`s very tasty,It`s fantastic) 

 Seasons(winter,spring,summer,autumn) 

 Weather(Hot,cold,frosty,snowy,windy,rainy,sunny,warm,cloudy) 

 Clothes(dress,shirt,hat,boots,jeans,jumper,suit,gloves,socks,sweater,trousers,coat,scarf,pants,cap) 

            Song: «Clothes 

            New words(size,spot,soft,elegant) 

 School things 
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Profilaktyka logopedyczna 
 

 

Założenia na styczeń: 

 Usprawnianie pracy mięśni narządów artykulacyjnych 

 Wzbogacanie słownictwa dzieci 

 Wydłużanie fazy wydechowej 

 Praca na sylabach- analiza i synteza 

 Ćwiczenia prawidłowej wymowy wybranych głosek 

 Ćwiczenia słuchu fonemowego 

Ćwiczenia podniebienia miękkiego 

 Zmęczony piesek - język wysunięty z szeroko otwartych ust, wdychanie i wydychanie 

powietrza ustami. 

 Chory krasnoludek - kaszel z językiem wysuniętym z ust. 

 Balonik - nabieranie powietrza ustami, zatrzymanie w policzkach, następnie wypuszczanie 

nosem. 

 Biedronka, parasol, sukienka itp. - przysysanie kolorowych kółeczek poprzez wciąganie 

powietrza przez rurkę i przenoszenie na obrazek biedronki... 

 Śpioch - chrapanie na wdechu i wydechu. 

 Kukułka i kurka - wymawianie sylab: 

ku - ko, ku -ko, uku - oko, uku - oko, kuku - koko, kuku - koko. 
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Kącik Mądrego Przedszkolaka. 
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Co mówią dzieci… 
 

 

 W czasie jazdy do Muzeum Polin. Maja: Ciociu ja jechałam tą drogą z mamą na 

lądowisko. Ciocia: Majeczko a co to jest lądowisko? Maja: No ciociu to miejsce gdzie 

lądują samoloty;) 

 Pewnego dnia podekscytowana Liliana G. mówi: Wiesz, ciociu... Jutro są moje urodziny! 

Będzie torcik i szyneczka! 

 Szymek trzyma wysoko samolocik, chodzi po całej sali, skupia się na zabawce i nagle 

przechodzi przez próg. Natychmiast zawraca, łapie się za głowę i głośno mówi: No nie, 

zapomniałem, że sala się skończyła! :) 

 Jaś W. : Ciociu, Pola jest najmłodsza ze wszystkich dzieciów? 

 O dziecięcej wyobraźni.... Filip: Ciociu, wiesz że ja jem szczury? Ciocia: Filip, co ty 

wygadujesz?. Filip śmiejąc się zapewnia: Naprawdę!  

 Na zajęciach dydaktycznych Kangury wypychają z wydzieranki ilustracje wróbla. Ciocia 

zwraca uwagę, aby robić to ostrożnie. Na co Miłosz: Ciociu, ja powoli oderwuję. 

 Filip podekscytowany wypowiada się:  Ciociu, ja teraz jutro wczoraj lepiłem bałwana!!!  

 Antoś patrząc na kamizelkę cioci: Z jakiego to zwierzaka? Ciocia: Z żadnego, to jest 

sztuczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


