
 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  

na miesiąc STYCZEŃ 2021 

 

 rozwijanie mowy; 

 rozwijanie zdolności manulanych; 

 rozwijanie umiejętności wokalnych; 

 rozwijanie zdolności klasyfikowania; 

 rozwijanie tężyzny fizycznej, hartowanie się; 

 prezentowanie własnych możliwości; 

 rozwijanie sprawności fizycznej; 

 rozwijanie orientacji przestrzennej; 

 zapoznanie z oznakami nowej pory roku; 

 rozwijanie umiejętności liczenia; 

 rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem; 

 rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych; 

 rozwijanie umiejętności składania elementów w całość; 

 wykorzystanie w pracy różnych materiałów; 

 poznawanie nazw sportów zimowych; 

 zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych; 

 badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu 

 dostrzeganie prawidłowości w ciągu przedmiotów; 

 nauka piosenki; 

 nauka wiersza; 

 poznanie zawodów : lekarz, strażak, policjant; 



 utrwalenie numerów alarmowych; 

 rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości wzrokowej; 

  nauka zgodnego współdziałania w zespole w ramach powierzonych 

zadań lub zabaw dowolnych; 

 wzbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrody. Wzbogacanie 

słownictwa w tym temacie, swobodne używanie go; 

 wykonywanie eksperymentów; 

 utrwalanie nawyków higienicznych, porządkowych oraz czynności 

samoobsługowych; 

 utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach 

i miejscach; 

 przestrzeganie zasady używania podstawowych zwrotów 

grzecznościowych z własnej inicjatywy, bez przypominania dorosłych; 

 próba zapamiętywania krótkich poleceń nauczyciela i przekazywania 

ich rodzicom; 

 

 
 
 
 
 

TEMATYKA ZAJĘĆ W STYCZNIU 
 

1. Projekt Bezpieczeństwo! 
2. Zimowe zabawy  
3. Babcia i dziadek 
4. Misiowe laboratorium czterech żywiołów 

 
 
 
 
 
 

 



WIERSZYKI 
 

 
 

,,Babcia”  
Barbary Szelągowskiej 

 
Gdy było mi smutno, 

to mnie rozśmieszyłaś. 
A gdy się nudziłem, 
ze mną się bawiłaś. 
Czytałaś mi książkę 

z pięknymi baśniami. 
Przytuliłaś mnie, 

gdy byliśmy sami. 
I wiem o tym, babciu, 
że ty kochasz mnie. 

I ty też pamiętaj, 
że ja kocham cię 

 
,,Dziadek” 

Jadwigi Koczanowskiej 
 

Dziadek ma takie dobre oczy 
i uśmiech ciepły jak słoneczko. 

Wszystko potrafi, wszystko umie, 
więc dziadka kocha każde dziecko. 

 
Dziadek zna wszystkie drzewa w parku 

i tak ciekawie opowiada 
o dinozaurach, o kosmosie, 
o samochodach i owadach. 

 
Z dziadkiem wędrować, dziadka słuchać 

to dla każdego wnuka szczęście, 
dlatego cię prosimy, dziadku, 

bądź z nami dłużej, więcej, częściej. 



 
PIOSENKI 

 

 
 

,, Zimo , zimo kochana” 
 

Zimo, zimo, 
zimo kochana, 

daj nam dużo śniegu, 
zrobimy bałwana, 

daj nam dużo śniegu, 
zrobimy bałwana. 

 
Posyp śniegiem 
lasy i góreczki, 

aby wszystkie dzieci 
poszły na saneczki, 

aby wszystkie dzieci 
poszły na saneczki. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
,,Koncert na 102 dla babci i dziadka” 

 
Hej babciu, hej dziadku witamy Was piosenką. 

Wesołą i skoczną i bardzo uśmiechniętą. 
W piosence sto dźwięków a każdy pięknie gra. 
Dla babci i dziadka dziś koncert na sto dwa ! 

 
Już pora rozpocząć wesołe przedstawienie.  

Bo każdy chce dla Was wystąpić na tej scenie. 
I każdy artysta ważną rolę ma. 

Dla babci i dziadka dziś koncert na sto dwa. 
 
 


