
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr 5. Styczeń 2022 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



 

 

Drodzy Rodzice 

 

 

 Nowy Rok sprzyja postanowieniom. Spróbujmy i my 

rozpiąć nasze plany pomiędzy dwoma słowami MNIEJ            

i WIĘCEJ. Mniej zmartwień i więcej radości. Mniej 

narzekania i więcej wdzięczności. Mniej „muszenia”              

i więcej „chcenia”. Mniej osobno i więcej razem. Mniej 

zabiegania o rzeczy i więcej troski o ludzi. Mniej chorób 

i więcej zdrowia. Mniej pośpiechu i więcej zachwytu.  

 Często wymaga to od nas pewnej pracy, 

skierowania serca i myśli w inną stronę, łagodnego 

napominania i zachęcania siebie do naszego mniej i więcej. 

 Powodzenia! 

 

 

 
 

 

Redakcja 

 

 



Przyjaciele Kłapouchego w styczniu: 
 

 nabywają umiejętność uważnego uczestnictwa                      

w zajęciach; 

  odkładają zabawki na miejsce po skończonej zabawie; 

 kształtują czynności higieniczne; 

 nabywają przekonanie o potrzebie odnoszenia się                   

z szacunkiem do osób starszych; 

 uczą się na pamięć nowego wiersza i piosenki; 

 dzielą wyrazy na sylaby; 

 poznają tradycje witania Nowego Roku;  

 rozwijają umiejętności aktorskie;  

 nazywają pory roku i przyporządkowują  im odpowiedni 

kolor; 

 dostrzegają różnice w porach roku; 

 kształtują pojęcie regularności rytmu w organizacji 

czasu; 

 nazywają członków rodziny; 

 rozwijają myślenie logiczne podczas rozwiązywania 

zagadek; 

 odnajdują kształty w przedmiotach wokół nas; 

 rozwijają umiejętność przeliczania;  

 porównują elementy i posługują się̨ pojęciami duży, 

mały; 

 rozwijają słuch i poczucie rytmu, śpiewają kolędy; 

 nabywają umiejętność tańca krokiem dostawnym; 

 zdobywają nowe doświadczenia plastyczno‐techniczne; 

 rozwijają ekspresję ruchową; 

  poszerzają wiedzę na temat bezpiecznego 

organizowania zabaw na dworze;  

 wychodzą na spacery, nabywają przekonanie                         

o konieczności przebywania na świeżym  

powietrzu, niezależnie od pory roku. 
 



 

Wiersz 

 

Taki duży 

Zofia Makowska 

 

Gdy urosnę taaaki duży, 

To nie będę bał się burzy. 

Będę jeździł samochodem 

albo zajmę się ogrodem. 

Teraz choć trzy latka mam,  

na bębenku sobie gram. 

 

 

 

Piosenka 

Bałwanek 

Sł. i muz. Anna Bernat 

 

Ulepiła Hanka małego bałwanka,             

małego bałwanka – raz, dwa, trzy. 

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła, 

wesoło tańczyła – raz, dwa, trzy. 

                                   Miał bałwanek nowy nosek marchewkowy, 

                                   nosek marchewkowy – raz, dwa, trzy. 

                                   I dwa oczka czarne, a na głowie garnek, 

                                   a na głowie garnek – raz, dwa, trzy. 

Słonko zaświeciło śnieżek roztopiło,                   

śnieżek roztopiło – raz, dwa, trzy. 

Więc się smuci Hanka, że nie ma bałwanka, 

że nie ma bałwanka – raz, dwa, trzy. 

                                   Ulepiła Hanka nowego bałwanka, 

                                    nowego bałwanka – raz, dwa, trzy. 

                                    Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła, 

                                    wesoło tańczyła – raz, dwa, trzy. 

 

 

Będę jeździł samochodem 

albo zajmę się ogrodem. 

Teraz choć trzy latka mam,  

na bębenku sobie gram. 

 

 



Przyjaciele Kubusia Puchatka w styczniu: 

 
✔ nazywają dni tygodnia 

✔ budują dłuższe wypowiedzi 

✔ pracują zespołowo 

✔ wiedzą do czego służy kalendarz 

✔ rozwiązują zagadki obrazkowe   

✔ rozróżniają pory dnia: dzień i noc 

✔ znają znaczenie spacerów dla zdrowia 

✔ potrafią wskazać cechy poszczególnych pór roku; 

wymieniają                    w kolejności pory roku 

✔ przeliczają i porównują wielkość 

✔ wymieniają w kolejności dni tygodnia 

✔ dzielą słowa na sylaby 

✔ nazywają pokarm poszczególnych zwierząt 

✔ wskazują pokarmy zwierząt leśnych 

✔ wiedzą kto to jest leśniczy 

✔ wypowiadają się nt. Lasu; wiedzą jak należy zachowywać się                     

w lesie 

✔ odgadują nazwę zwierzątka 

✔ nazywają ptaki zimujące u nas 

✔ łączą figury w całość i odgadują ich nazwy 

✔ określają liczebność (mało, dużo, po równo) 

✔ używają określeń: wysoko, nisko 

✔ samodzielnie się przebierają i składają ubrania 

✔ opowiadają o swoich babciach i dziadkach 

✔ recytują wiersz i śpiewają piosenkę z okazji Dnia Babci i 

Dziadka 

✔ znają kolory; segregują wg koloru 

✔ posługują się pojęciami: na, pod, za ,obok 

✔ odgrywają przypisane sobie role 

✔ wycinają elementy i odpowiednio je przyklejają 

✔ przeliczają liczebnikami porządkowymi 

✔ śpiewają i tańczą przy muzyce 

 
Wiersz 



 

BABCIA i DZIADEK 

 

 

 

Babciu kochana , gdy byłaś mała, 

Kłopoty miałaś takie jak ja. 

A w co się ubrać? 

A jak to zrobić? 

Kto na to wszystko odpowiedź da? 

 

 

Na pewno babcia! 

Twoja i moja. 

Tak właśnie życie toczy się. 

Nikt nie da lepszej rady od babci, 

Która tak bardzo kocha mnie. 

 

 

Co na to dziadek? 

Coś tam pomruczy, coś pomarudzi, 

Ale z pomocą pospieszy mi. 

Wszystko naprawi, wszystko poprawi, 

Kocham cię dziadku , 

Za wspólne dni!. 

 

 

Sto lat dla dziadków! 

Wiwat dziadkowie! 

Niech jak najdłużej żyją nam! 

Bez was kochani, wasze wnuczęta, 

Nie tak odważnie szłyby przez świat. 

 

 
 



Piosenka 

„ Kiedy Babcia była mała...” 

 

 

1. Kiedy babcia była mała to sukienkę i fartuszek krótki miała. 

Małe nóżki chude rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki. 

Refren 

I co , i co , że babcia nam urosła , 

że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra. 

I co , i co , to ważne że mam babcię , 

że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią. 

2. A gdy dziadek był malutki , to nie nosił adidasów tylko butki. 

Nie miał wąsów ani brody , no i nie chciał jeść marchewki tylko lody! 

Refren 

I co , i co , że dziadek urósł trochę , 

że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem. 

I co , i co , to ważne że mam dziadka , 

że bardzo kocham go i lat mu życzę sto! 

3. Dawno temu babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o 

łopatkę. 

Dziś na spacer idą sobie , a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię. 

Refren 

I co , i co , że trochę nam urośli , 

że nie są dzieciakami , że ważni z nich dorośli. 

I co , i co , to ważne że są z nami , 

niech żyją długi czas i zawsze lubią nas. 

  



 

Przyjaciele Królika w styczniu: 

 
 poznają tradycje związane z mijającym rokiem; 

 wykonują ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z instrukcją; 

 utrwalają nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia; 

 czytają globalnie wyrazy; 

 liczą w zakresie 7; 

 znają sposoby pomiaru upływającego czasu; 

 operują pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec; 

 darzą szacunkiem starszych ludzi; 

 przeliczają elementy zbiorów; 

 poznają zjawiska przyrodnicze, obserwują i omawiają je; 

 poznają dyscypliny sportowe; 

 kształtują właściwą postawę ciała; 

 dowiadują się jak ważne są ćwiczenia fizyczne dla zdrowia 

człowieka; 

 poznają symbole igrzysk olimpijskich; 

 rozwijają sprawność fizyczną w trakcie zabaw i ćwiczeń; 

 poznają głoski: „z”, „b”, „n”, „s” 

 poznają symbole na metkach ubrań; 

 doskonalą umiejętność klasyfikowania; 

 kształtują prawidłowe nawyki żywieniowe; 

 poznają zasady zdrowego stylu życia; 

 rozróżniają zdrowe i niezdrowe produkty żywnościowe. 

 
Piosenka 

 „Babcia i Dziadek” 

1. Moja Babcia lubi w piłkę ze mną grać, 

opowiada bajki, kiedy idę spać. 

Ref. Bo z Babcią, moi mili, wesoło spędzam czas, 

bo Babcia często śmieje się i bardzo kocha nas 2x 

2. Dziadek super facet wciąż odwiedza mnie. 

Czyta wiele książek, zawsze wszystko wie. 

Ref. Bo z Dziadkiem moi mili, wesoło spędzam czas, 

bo Dziadek często śmieje się i bardzo kocha nas 2x 

 



3. Dziś dla mojej Babci piękny prezent mam, 

uśmiech i buziaków tysiąc babci dam. 

Ref. Bo z Babcią moi mili….. 

4. Piosenkę dla dziadka dziś zaśpiewać chcę. 

Nigdy, drogi dziadku, nie zapomnę cię. 

Ref. Bo z dziadkiem moi mili…. 

 

Wiersz „Dla Babci i Dziadka” 

Dzisiaj jest Dzień Babci i święto Dziadziusia,  

O tym dniu pamięta każda mała wnusia.  

My – wasi wnuczkowie – również pamiętamy 

I swoim najbliższym życzenia składamy. 

Życzymy Ci Babciu samych dni słonecznych,  

Pogodnych, wesołych, takich jak ten wierszyk. 

Żebyś nie miała nigdy żadnych zmartwień, 

By się spełniło każde z Twoich pragnień. 

Żebyś się czuła co dzień jak królowa 

I by Cię o nic nie bolała głowa. 

A Tobie Dziadku, czego życzyć mamy? 

Żebyś u Babci miał tak jak u mamy.  

Dużo czasu wolnego, same przyjemności, 

Jak najmniej kłopotów i wiele radości!  

Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania  

tylko miękki fotel i coś do chrupania. 

A jak już się spełnią te nasze życzenia, 

Gdy w domu nie będzie już nic do zrobienia, 

Wtedy się Dziadkowie odświętnie ubierzcie 

 I swoje Babcie na spacer zabierzcie. 

A tak przy okazji… zaproście też nas, 

Bo bardzo lubimy spędzać z Wami czas! 

 

 
 



Przyjaciele Tygryska w styczniu: 
 

 określają charakterystyczne cechy dla danej pory roku oraz 

zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz z jej zmianą,  

 wykonują obserwacje przyrodnicze i pogodowe w trakcie 

prowadzenia kalendarza pogodowego,  

 odczytują globalnie pojęcia dotyczące następstwa czasu, np. 

nazwy dni tygodnia i miesięcy,  

 znają zasady właściwego odżywiania się oraz znaczenie ruchu 

dla zdrowia, rozumieją znaczenie właściwego harmonogramu dla 

zdrowia,  

 znają dyscypliny sportów zimowych i wymieniają swoje 

skojarzenia na ich temat,  

 znają obraz graficzny drukowanych liter „B” i „b”, „C” i „c”, ,,N” 

i ,,n” identyfikują je w tekście, odczytują proste wyrazy z ich 

udziałem, dobierają pary liter, określają miejsce  poznanych 

głosek w wyrazie, dobierają do pary wyrazy z taką samą sylabą 

końcową,  

 panują nad własnym głosem w czasie cichego i wyrazistego 

porozumiewania się z rówieśnikami,  

 ćwiczą narządy mowy, dzielą nazwy przedmiotów na głoski i 

wyodrębniają poszukiwaną głoskę, dokonują analizy sylabowej, 

określają miejsce głoski        w wyrazie,  

 wymyślają treść historyjki, wypowiadają się na temat utworu,  

 znają cyfry w zakresie od 1 do 10, przeliczają elementy, 

posługując się liczebnikami od 1 do 10, określają miejsce liczby 

w ciągu liczbowym, używają liczebników w aspekcie 

porządkowym, 

  znają liczbę 0 i wiedzą, kiedy ją zastosować, porównują 

liczebność zbiorów, posługują się określeniami: mniej, więcej, 

tyle samo, 

 identyfikują cyfry z odpowiadającą im liczebnością zbioru, 

porównują liczby   z użyciem znaków: „=”, „<”, „>”, rozumieją 

aspekt kardynalny liczby naturalnej,  

 rozpoznają modele monet i banknotów o niskich nominałach, 

rozumieją, do czego służą, 

 wypowiadają własne myśli w sytuacjach problemowych, 

przedstawiają swoje propozycje i respektują pomysły innych, 



  uczą się przyjmować przegraną jako element 

współzawodnictwa, 

 starają się myśleć i postępować z empatią wobec osób 

starszych,  

 odmierzają ilość płynów, ciał sypkich za pomocą wspólnej miary i 

wykorzystują to w praktycznym działaniu,  

 podejmują próby projektowania doświadczeń, dokonują 

ukierunkowanych obserwacji, określają zmiany, jakie wystąpiły 

w wyniku doświadczeń, rozumieją pojęcie stałości objętości 

cieczy,  

 wyszukują obrazki, zapamiętują położenie elementów na 

płaszczyźnie, kodują  i dekodują informacje w formie 

symbolicznego zapisu,  

 samodzielnie wykonują proste instrumenty perkusyjne, 

 eksperymentują z materiałem plastycznym na różnego rodzaju 

powierzchniach, lepią z mas różnego typu, łączą je z innymi 

materiałami,  

 wykonują prace plastyczno-techniczne, 

 rozwijają wrażliwość słuchową, wyzwalają aktywność twórczą, 

reagują na zmianę barwy dźwięku, budowę i tempo utworu, 

śpiewają i tańczą.  

 

WIERSZ 

"Zimo baw się z nami" H. Bechlerowa 

 

Zima: Jestem zima, zima biała, 

śnieg wokoło rozsypałam. 

Błyszczy w słońcu lód na stawie. 

Nie śpij, muszko, chodź się bawić. 

Muszka: Nie chcę lodu i śnieżynek, 

ja spać wolę za kominem. 

Zima: Nie śpij, kotku, kotku bury! 

Na saneczkach zjedziesz z góry. 

I bałwana ulepimy. 

Nic się, kotku, nie bój zimy. 

Kotek: Kotek jeździć ma na sankach? 



Kotek lepić ma bałwanka? 

Gdy śnieżynki z nieba lecą, 

kotek lubi spać na piecu. 

Chłopiec: Kotki, muszki - to piecuchy, 

tylko dzieci - zawsze zuchy! 

My lubimy łyżwy, sanki 

i śnieżynki i bałwanki! 

Dziewczynka: Zimo, sypnij śnieżynkami! 

Baw się z nami, baw się z nami! 

Kto wita zimę? D.Gellnerowa 

 

Kto wita zimę? 

Narciarze, 

Żądni przejażdżek i wrażeń, 

ubrani w srebrzyste gwiazdy, 

rozpoczną zimowe zjazdy. 

Łyżwiarki 

do biegu gotowe, 

Ruszą na drogi lodowe, 

i będą w wyścigu niełatwym, 

z zimowym ścigać się wiatrem. 

Inne, 

w srebrzystym ogrodzie, 

rozpoczną tańce na lodzie 

i zimie na powitanie 

zatańczą pierwszy swój taniec. 

I jeszcze w śnieżnej zamieci, 

zimę witają dzieci. 

To dla niej  srebrzystym rankiem 

budują zimowe zamki! 

 

 

 



PIOSENKA 

,,Pada śnieżek” sł. D.Gellner, muz. A. Skorupka 

1. Pada śnieżek, pada śnieżek, 

już ze śniegu mam kołnierzyk, 

białe uszy i policzki, 

i śniegowe rękawiczki. 

Pada śnieżek, pada śnieżek, 

już ze śniegu mam kołnierzyk 

i guziki, i rękawy 

oraz lewy but i prawy. 

Refren 

Pada śnieżek jak szalony 

z lewej strony, z prawej strony, 

raz za nami, raz przed nami, 

zasypuje nas płatkami! 

2. Pada śnieżek, pada śnieżek, 

już ze śniegu mam kołnierzyk, 

białe uszy i policzki, 

i śniegowe rękawiczki. 

Pada śnieżek, pada śnieżek 

na szalika żółty brzeżek 

i na czapkę moją pada, 

bardzo mi to odpowiada! 

Refren 

Pada śnieżek jak szalony 

z lewej strony, z prawej strony, 

raz za nami, raz przed nami, 

zasypuje nas płatkami! 

A jak padać nie przestanie, 

zobaczycie, co się stanie 

będzie kino nie z tej ziemi! 

Nos w marchewkę mi się zmieni. 



Mała motoryka… jak ją wspierać? 

 
 Mała motoryka, czyli ogólnie mówiąc sprawność dłoni. 

Każdy, kto ma małe dziecko w wieku wczesnoszkolnym, wie, że 

sprawna ręka przekłada się na kształtne pisanie. Wiemy 

jednak, że większość dzieci nie znosi szlaczków i nudnej 

powtarzalności w pisaniu literek. A pisać trzeba. Rączka się 

męczy i frustracja narasta. Jak zatem wspierać rozwój małej 

motoryki? 

 Zacznijmy od początku, od motoryki dużej, czyli od 

chodzenia, biegania, jazdy na rowerze biegowym, wchodzenia 

i schodzenia ze schodów, chodzenia po krawężnikach, 

skakania po kałużach, skakania przez gumę i skakankę. 

Prawidłowo ukształtowana sprawność całego ciała (motoryka 

duża) będzie fantastycznie stymulować tę małą. Powinniśmy 

tu pamiętać o wszelkiego rodzaju ćwiczeniach równoważnych, 

grach zręcznościowych. 

 Nie omijamy również zabaw manipulacyjnych, gdzie 

angażujemy całe ramię, łokieć, nadgarstek. Mamy dalej do 

wykorzystania mnóstwo zbaw precyzyjnych, gdzie paluszki 

robią już prawdziwe cuda. Pamiętamy też o tym, że kiedy już 

dziecko dostaje od nas szlaczki nie muszą one zajmować wielu 

linijek  na małej kartce. Możemy rysować fale i łuki na wielkim 

arkuszu, na stole oprószonym mąką. Wciąż bardzo popularne 

są zabawki typu pop-it, możemy je wykorzystać do ćwiczenia 

każdego paluszka osobno, możemy bawić się pop-item z 

koralikiem, fasolką itp. Macie w domu stare swetry? Mnóstwa 

frajdy sprawia dzieciom ich prucie. A robienie kłębka, 

nawijanie włóczki – to dopiero wyzwanie. Właściwie inspiracje 

do wspierania pracy małych rączek czają się w każdym kącie 

naszych mieszkań i domów. Arkusz ze szlaczkami lub 

60xliterka P, to ostateczność😊 
 

 


