
STYCZEŃ 

MOJA RODZINA – Poznanie pojęcia i funkcjonowania wspólnego życia. Uświadomienie ważności 
miejsca dziecka w gronie rodziny, relacji rodzinnych. Kształtowanie dłuższych wypowiedzi 
dotyczących rodziny, uczuć, codzienności. Ćwiczenia stymulujące mimikę, gesty, dźwięki- 
naśladowanie charakterystycznych   dla dzieci,  zachowań   rodziców w sytuacjach zdziwienia, 
szczęścia, smutku. 

MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE- Poruszenie tematu pokrewieństwa i relacji w rodzinie. 
Wyjaśnienie pojęcia drzewa genealogicznego i chronologicznego porządkowania członków 
rodziny. Rozwój  sprawności manualnych i małej motoryki- praca plastyczna “Moje drzewo 
genealogiczne”-zilustrowanie poprzez zdjęcia członków rodziny do ilustracji drzewa 
genealogicznego. Nauka poprzez zabawę- zabawa ruchowa “Grandma with grandpa”. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA- Wspólne przygotowanie przedstawienia dla babć i dziadków.  Rozmowa 
na temat ulubionych aktywności, które realizujemy z dziadkami. Nauka piosenki o dniu babci i 
dziadka, przygotowanie wspólnej zabawy dla dzieci i dziadków. 

MOJE ZACHOWANIE- Wspólna rozmowa na temat odpowiedniego zachowania w różnych 
sytuacjach i miejscach. Tworzenie długich i krótkich wypowiedzi dotyczących prawidłowego 
zachowania. Wyjaśnienie problemu na przykładzie ruchu drogowego, miejsc publicznych, miejsc 
sakralnych. Ćwiczenia poprzez zabawę, rozwój orientacji w przestrzeni - “Pan policjant ze 
światłami”. 
WYJŚCIE DO TEATRU- Wycieczka na przedstawienie “Dziadek do orzechów”. Wyjaśnienie dzieciom 
opowieści o Dziadku do orzechów. Rozmowa na temat teatru, słownictwa związanego z teatrem. 
Ćwiczenie formułowania krótkich wypowiedzi- stworzenie własnej opowieści, bajki. 

LUTY 
KARNAWAŁ- Przygotowanie do zabawy karnawałowej. Wyjaśnienie dzieciom tematu karnawału. 
Rozwój mowy- tworzenie krótkich wypowiedzi dotyczących wymarzonego przebrania na 
nadchodzącą zabawę karnawałową. Ćwiczenia małej motoryki i grafomotoryki – praca plastyczna, 
tworzenie własnej maski. Zabawa karnawałowa i konkurs na najciekawsze ruchy podczas tańców - 
ćwiczenia dużej motoryki. 
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ZIMA WSZĘDZIE, CO TO BĘDZIE?-  Przeprowadzenie z  dziećmi lekcji na temat przemian 
zachodzących w otoczeniu. Zabawa i nauka - wyjście na zimowy spacer, zadawanie pytań o to co 
się zmieniło w przyrodzie. Wyjaśnienie dzieciom jak można spędzać czas w czasie zimy poprzez 
sporty zimowe. Ćwiczenia rytmiczne “Winter Hokey Pokey” nauka piosenki wraz z instrumentami. 

JA- MAŁY CHEMIK-   Ćwiczenia rozwijające zmysły i pamięć.  Przeprowadzenie kilku prostych i 
ciekawych doświadczeń chemicznych : wędrująca woda, tęcza na talerzu, mieszanie cieczy, 
sztuczny śnieg. Zapoznanie się z recepturami i zachodzącymi reakcjami. 

PODOBIEŃSTWA I PRZECIWNOŚCI- Wprowadzenie dzieci w pojęcia dotyczące zjawisk 
przeciwności  i podobieństw wraz z powiększeniem zasobem słów z tym związanych. Ćwiczenia 
rozwijające komunikację, spostrzegawczość, sprawność skupienia się oraz pamięci.  

MARZEC 

NIEDŹWIADKU BUDZIMY SIĘ !-  Lekcja w temacie nadchodzącej zimy. Wyjaśnienie dzieciom 
schematu zapadania zwierząt w sen zimowy i wybudzania. Ćwiczenia rozwijające mowe- 
konstrukcja krótkich wypowiedzi o wybudzaniu zwierząt leśnych. Nauka poprzez zabawę - zabawa 
ruchowa do piosenki “ The old bear is heavily sleeping “. 

POŻEGNANIE ZIMY - Wspólna praca plastyczna- stworzenie marzanny , którą pożegnamy zimę. 
Lekcja o tradycji topienia marzanny. 
WITAJ WIOSNO ! - Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem przemijania, odliczania dni, tygodni i miesięcy. 
Przygotowanie wiosennej  pracy plastycznej posługując się zmysłem słuchu- co namaluję 
dźwiękiem ? Przywitanie wiosny- rozwój małej motoryki i sprawności manualnych przez 
stworzenie dekoracji wiosennych. 

ŻYCIE ROŚLIN- Lekcja z dziećmi dotycząca życia roślin, wyjaśnienie procesu rozwoju od posiania aż 
do wzrostu. Ćwiczenie rozwijające zmysły, spostrzegawczość, obserwacji i nabycie wiedzy o 
warunkach niezbędnych do rozwoju roślin i ich dalszego wzrostu. 

JA I MOJE OTOCZENIE - Uświadomienie dzieci o bezpieczeństwie i zachowaniu w sytuacjach 
zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Nauka własnych adresów zamieszkania, imion rodziców.  
Utrwaleni zachowania  w sytuacji zagrożenia - “Co robię jak się zgubię?”. Rozwój mowy poprzez 
ułożenie długich, treściwych wypowiedzi.  Ćwiczenia poprzez zabawę- spotkanie z Panem 
policjantem. 

STYCZEŃ: 

Chorus: 

 Oh Grandma, Grandpa, you know that I love you 

 I love all those little things that you say and do 

 A walk through the park, a trip to the zoo 
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 Oh Grandma, Grandpa I love you 

Verse One: 

 Going to a ball game, fishing on the lake 

 Eating Grandma’s cookies, boy they sure taste great 

 Going to the circus when it comes to town 

 Eating cotton candy and laughing at the clowns 

Chorus: 

 Oh Grandma, Grandpa, you know that I love you 

 I love all those little things that you say and do 

 A hug and a kiss, a ride home from school 

 Oh Grandma, Grandpa I love you 

Verse Two: 

 Spending time together, talking on the phone 

 Happy birthday presents, chocolate ice cream cones 

 Photographs and memories, picnics and parades 

 Saying that you love me in so many ways 

Chorus: 

 Oh Grandma, Grandpa, you know that I love you 

 I love all those little things that you say and do 

 The stories you tell, things I never knew 

 Oh Grandma, Grandpa I love you 

LUTY : 

You put your right mitten in, 

 You take your right mitten out. 

 You put your right mitten in, 

 And you shake it all about. 

 You do the winter pokey (shiver) 

 And you turn yourself around 

 Thats what its all about! 
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Thats what its all about! 

You put your left mitten in, 

 You take your left mitten out. 

 You put your left mitten in, 

 And you shake it all about. 

 You do the winter pokey (shiver) 

 And you turn yourself around 

 Thats what its all about! 

Thats what its all about! 

You put your right boot in, 

 You take your right boot out. 

 You put your right boot in, 

 And you shake it all about. 

 You do the winter pokey (shiver) 

 And you turn yourself around 

 Thats what its all about! 

Thats what its all about! 

You put your left boot in, 

 You take your left boot out. 

 You put your left boot in, 

 And you shake it all about. 

 You do the winter pokey (shiver) 

 And you turn yourself around 

 Thats what its all about! 
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Thats what its all about! 

You put your winter hat in, 

 You take your winter hat out. 

 You put your winter hat in, 

 And you shake it all about. 

 You do the winter pokey (shiver) 

 And you turn yourself around 

 Thats what its all about! 

Thats what its all about! 

You put your long scarf in, 

 You take your long scarf out. 

 You put your long scarf in, 

 And you shake it all about. 

 You do the winter pokey (shiver) 

 And you turn yourself around 

 Thats what its all about! 

Thats what its all about! 

You put your snowsuit in 

 You take your snowsuit out 

 You put your snowsuit in 

 And you shake it all about 

 You do the winter pokey (shiver) 

 And you turn yourself around 

 Thats what its all about! 

Thats what its all about! 
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MARZEC: 

The old bear is heavily sleeping, 

The old bear is heavily sleeping. 

We won't wake it up, we're afraid of it, 

(Because) It will eat us if it wakes up,* 

(Because) It will eat us if it wakes up. 

The old bear is heavily sleeping, 

The old bear is heavily sleeping. 

We won't wake it up, 'cause we're afraid of it, 

(Because) It will eat us if it wakes up, 

(Because) It will eat us if it wakes up. 

The old bear is heavily sleeping, 

The old bear is heavily sleeping. 

We're afraid of it, we're walking on our toes, 

(Because) It will eat us if it wakes up, 

(Because) It will eat us if it wakes up. 
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