
 

 

 

      
 

 

TEMATYKA: 

 

1. Mijają dni, miesiące, lata 

2. Zima i zwierzęta 

3. Babcia i dziadek 

4. Projekt: Bezpieczeństwo zimą 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

 rozwijanie mowy i myślenia, pamięci 

 zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy, 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej, 

 poznawanie nazw miesięcy, utrwalanie oznak pór roku, 

 rozwijanie szybkości i zwinności, 

 rozwijanie reakcji na ustalony sygnał, 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 zachęcanie do zakładania hodowli roślin, obserwowanie wzrostu roślin, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce, 

 rozwijanie orientacji przestrzennej, 

 rozwijanie umiejętności liczenia,  

 reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości, 

 utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce, 

 utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych, 

 poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej, 

 zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych, 

 utrwalanie nazw zwierząt leśnych. 

 wzbudzanie szacunku dla osób starszych, 

 rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, 

 
STYCZEŃ 



 rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 

 rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych, 

 utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb, 

 rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych, 

 zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom, 

 docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków, 

 aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach, 

 obserwowanie swoich możliwości na tle innych. 

 ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie, 

 wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw 

zimowych, 

 zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,  

 zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych 

form udzielania pierwszej pomocy, 

 odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki 

pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą, 

 poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy 

zimą, 

 zapoznanie z zimowymi sportami, 

 dostosowanie ubioru do warunków pogodowych, 

 odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc, 

 utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą, 

 uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji 

zagrożenia, 

 utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych, 

 rozwijanie umiejętności współpracy w zespole. 

 

 Wiersz na miesiąc styczeń:  

 

Kochana babciu, kochany dziadku, 

dziś wam przynoszę po jednym kwiatku, 

do tego dokładam serdeczne życzenia, 

niech wam się spełnią wszystkie marzenia! 

Każda Babcia była małą dziewczynką 

Każdy Dziadek biegał kiedyś za piłką 

Chodzili do szkoły, potem dorastali 

Mieli piękne marzenia, ciężko pracowali 

Wychowali swoje dzieci ... 

A czas leci, leci, leci... 



Dzisiaj na pociechę mają 

Wnuki które Ich kochają. 

 

 

Piosenki na miesiąc styczeń: 

„Dla Babci i Dziadka” 

 https://www.youtube.com/watch?v=QmbWaxc123Y  

„Kochanej Babci” 

 https://www.youtube.com/watch?v=PkA9zcd9slc  
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