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Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze  

 

TEMATYKA: 

TYDZIEŃ 1,2 – BEZPIECZNE FERIE 

TYDZIEŃ 3- BABCIA I DZIADEK 

TYDZIEŃ 4 – ZIMOO, BAW SIĘ Z NAMI 

 

Doświadczenia emocjonalno - społeczne: 

- wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem; 

- przygotowywanie do życia w grupie społecznej poprzez nabywanie umiejętności formułowania 

wypowiedzi poprawnych gramatycznie oraz przestrzegania wspólnie ustalonych reguł zabawy; 

- wdrażanie do zgodnej zabawy na ograniczonej przestrzeni, utrwalanie zasady, że mówi tylko jedna 

osoba; 

- uświadomienie ważnej roli dziadków w życiu dzieci, budzenie szacunku i przywiązania do członków 

rodziny; 

- wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym otoczeniu; 

- zwracanie uwagi na przestrzeganie reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa; 

- nabieranie wiary we własne umiejętności, pokonywanie nieśmiałości podczas występów; 

- wdrażanie do poszanowania pracy kolegów i koleżanek; 

 

Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze: 

- wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej przez 

rozpoznawanie głosów damskich, męskich i dziecięcych, rozwijanie analizy sylabowej; 

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej przez rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw 

przedmiotów, które je wydają; 

- doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej; 

- ustalanie kolejności wydarzeń i używanie określeń z tym związanych: na początku, najpierw, potem, 

następnie, na koniec; 

- utrwalanie znajomości schematu ciała, próby rysowania postaci człowieka, wdrażanie do 

poprawnego używania określeń: dwie ręce, nogi; dwoje oczu, jedna głowa, jeden nos; 

- rozwijanie logicznego myślenia poprzez wiązanie opisu słownego z przedmiotem; 

- wyrażanie, odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch 

ciała, gest; 

- doskonalenie umiejętności określania cech wielkościowych oraz używania tych określeń, 

kształtowanie umiejętności klasyfikacji ze względu na wielkość (przedmioty małe i przedmioty duże) 

oraz porządkowanie elementów od najmniejszego do największego (segregacja); 

- rozwijanie umiejętności układania prostych figur geometrycznych z patyczków oraz komponowania 

obrazka z różnorodnych elementów; 



- wzmacnianie mięśnia okrężnego warg, pionizacja języka; ćwiczenia oddechowe, utrwalanie 

prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechu, prawidłowa artykulacja głosek 

szumiących ze szczególnym uwzględnieniem pracy przedniej i środkowej części języka, ćwiczenia 

podniebienia miękkiego, wdrażanie do zachowywania prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie 

fazy wydechu, rozszerzanie wydolności oddechowej płuc; 

- rozwijanie precyzji oraz umiejętności tworzenia własnych kompozycji na planie koła; 

- kształtowanie umiejętności klasyfikowania i odróżniania rzeczy męskich od damskich; 

- kształcenie poczucia rytmu oraz umiejętności twórczych i odtwórczych; 

- rozwijanie umiejętności odwzorowywania kompozycji – mozaiki geometrycznej; 

- rozwijanie umiejętności przesypywania sypkich materiałów; 

- poszerzanie wiedzy na temat zjawisk pogodowych występujących zimą; 

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości; 

- poznawanie właściwości lodu na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji, 

poszerzanie wiedzy na temat zjawisk występujących w otoczeniu zimą (mroźne wzory na oknach); 

- kształcenie poczucia rytmu, kształcenie wyobraźni muzycznej i reagowania na sygnał dźwiękowy; 

- doskonalenie umiejętności przeliczania palców, używania liczebników głównych i porządkowych    

(w zakresie 5), tworzenie zbiorów równolicznych; 

- rozwijanie zmysłu dotyku, rozpoznawanie przedmiotów; 

- wdrażanie do posługiwania się określeniami: długi, krótki, mniej, więcej; 

- rozpoznawanie i nazywanie: wróbla i sikory, rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie, 

poznanie elementów, z których składa się karmnik; 

- wdrażanie do reagowania ruchem na zmiany tempa, śpiewem na umówiony gest; 

- rozumienie potrzeby zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy i konieczności mycia zębów po ich 

spożyciu; 

- wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki. 

Warto porozmawiać z dziećmi 

o... zasadach bezpieczeństwa 

Bardzo istotnym zagadnieniem jest kwestia bezpieczeństwa podczas zabaw. Warto 

przypominać dziecku, że w domu należy zachowywać szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy używa się 

urządzeń elektrycznych, noża, gorących przedmiotów (czajnik, garnek). Dziecko powinno wiedzieć o 

niebezpieczeństwach, jakie niosą ze sobą te przedmioty.  

o... powinowactwie rodzinnym 

Zbliżający  się DZIEŃ BABCI I DZIADKA może być dobrym początkiem do rozmowy na temat 

pokrewieństwa. Warto np. przejrzeć rodzinne albumy i porozmawiać na temat osób z bliskiej rodziny: 

dziadków oraz cioć i wujków (rodzeństwa rodziców), kim są dla dzieci, kim – dla rodziców, gdzie 

mieszkają, utrwalić ich imiona 

o... ptakach zimą 

W przedszkolu dzieci zaczęły dokarmiać ptaki, dają im ziarenka czy inne przysmaki. 

Obserwują ich zachowania. Może warto wspólnie z dzieckiem poszukać sposobów na dokarmianie 

ptaków zimą. Może uda się znaleźć takie miejsce, w którym będzie można powiesić wspólnie 



zrobiony lub kupiony karmnik, lub po prostu regularnie wysypywać ziarenka w miejscu, gdzie jest 

dużo ptaków. Warto uświadomić dziecku, jak ważne są ptaki i jak trudno im znaleźć zimą pokarm. 

 

                         

                                                  W styczniu uczymy się piosenki 
 

Pozdrowienia dla Babci i Dziadka 
1. Pozdrawiamy Was kochani, 
pozdrawiamy całym sercem. 
Wysłuchajcie co śpiewają 
wasze wnuki w tej piosence. 
Ref: Dnia każdego bądźcie z nami, 
żyjcie w zdrowiu nam sto lat. 
Wiwat, wiwat niech codziennie 
głośno śpiewa cały świat. 
 
2. Dzisiaj piękny bukiet kwiatów 
i laurkę z wielkim sercem, 
każdy wręczy swojej Babci 
i Dziadkowi da w podzięce. 
Ref: Dnia każdego... 
 
3. Dziadek wnuki swe przytuli, 
Babcia zaraz da buziaka. 
święto Babci, święto Dziadka 
sprawa to nie byle jaka. 
Ref: Dnia każdego. 

 
oraz wierszyka  „Życzenia” 
Dziś dla Babci słońce mamy 

i całuski dla Dziadziusia, 
dziś życzenia wnuczek składa 

i piosenki śpiewa wnusia. 
 

Aby Babcia i Dziadunio 
w zdrowiu długo żyli, 

aby uśmiech dla nas mieli, 
w każdej wolnej chwili. 

 



Z pozdrowieniami  


