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zabawy  

 

rozwijamy 

motorykę dużą 

i małą  

 

rozwój 

społeczny i 

emocjonalny 

 

odkrywamy 

świat wokół 

nas 

 

muzykujemy 

Wspólna zabawa-

jakiej zabawki 

brakuje 

( nauczyciel 

kładzie przed 

dziećmi trzy 

zabawki. Dzieci 

zamykają oczy, 

prowadząca 

zabiera jedną z 

nich. Dzieci mają 

za zadanie 

odgadnąć, której 

zabawki brakuje). 

Zabawy 

muzyczno-

ruchowe. 

 

Gra na 

instrumentach 

(szybko/wolno, 

głośno/cicho) 

Dzieci chodzą i 

klaszczą w rytm 

muzyki, gdy 

nauczyciel daje 

sygnał dzieci się 

zatrzymują. 

Kolorowanka- 

sanki. 

Gimnastyka- 

rozwój dużej 

motoryki, 

rozwijanie 

sprawności 

ruchowej. 

 

Budowanie 

atmosfery ciepła, 

życzliwości i 

zaufania. 

Nauka reagowania 

na polecenia. 

Uczenie się 

życzliwych 

zachowań wobec 

bliskich osób. 

Rozbudzenie 

szacunku do 

dziadków. 

Kształtowanie 

prawidłowych 

nawyków 

porządkowych np. 

sprzątanie 

zabawek po 

skończonej 

zabawie. 

 

Święto Babci i 

Dziadka- 

przedstawienie 

dzieciom, z 

wykorzystaniem 

obrazków, zdjęć 

jak można spędzać 

czas ze swoimi 

dziadkami- spacer 

po parku, wyjście 

na lody, pieczenie 

ciasteczek, gry i 

zabawy. 

Oglądanie zdjęć 

przedstawiających 

ludzi 

uprawiających 

zimowe sporty. 

 

 

Słuchamy 

piosenek z okazji 

Dnia Babci i 

Dziadka, np.: 

,,Moja babcia i 

mój Dziadek” 

 

Słuchamy i 

tańczymy do 

piosenek o 

tematyce zimowej 

np.: 

,,Pani Zima” 

 

MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK                                                      PANI  ZIMA 

 

Moja Babcia i mój Dziadek                                                  Pędzą sanie białą drogą 

To wspaniali są dziadkowie.                                                 Wieje zimny wiatr, 

Dziadek mnóstwo zna zagadek,                                           A na saniach Pani Zima 

Babcia bajkę nam opowie.                                                   Jedzie poprzez las. 

Bo na świecie nie znajdziecie 

Takich bajek i zagadek                                                  Ref: A płatki śniegu lecą z nieba 

Jakie wnukom opowiada                                                       Tańczą jak im wietrzyk gra 

Moja Babcia i mój Dziadek.                                                 Skrzą się w słońcu białym puchem 

                                                                                                   Zasypują świat. 

Poprosimy nasza babcię 

Babciu z tajemniczą miną                                                    Już kałuże zamarznięte 

Opowiadaj swoją bajkę                                                        Już na drzewach szron, 

A za każdym razem inną.                                                     Zaspy w polu, zaspy w lesie 

                                                                                                Wicher dmucha wciąż. 

Posadzimy teraz dziadka 

Na fotelu wiklinowym,                                                    Ref: A płatki śniegu lecą z nieba 

Dziadku powiedz nam zagadkę                                             Tańczą jak im wietrzyk gra 

Całkiem nową prosto z głowy.                                               Skrzą się w słońcu białym puchem 

                                                                                                    Zasypują świat. 


