
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

 NA MIESIĄC STYCZEŃ  

GRUPA I 

 

1. JAK UPŁYWA CZAS – kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku wytłumaczenie dzieciom co to są 

życzenia i dlaczego je składamy wytłumaczenie w jaki sposób je składać , rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie mowy 

oraz poszerzanie słownika , doskonalenie pamięci i wrażliwości muzycznej, doskonalenie rytmiczności występującej  

w przyrodzie. Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka a osoby dorosłej 

2. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE – rozwijanie postaw proekologicznych, kształtowanie opiekuńczego stosunku do 

zwierząt w czasie zimy, poznawanie sposobów pomagania ptakom w zimie, zachęcanie do odpowiedniego dokarmiania, 

rozwijanie mowy, sprawności ruchowej, poznawanie i przypominanie wybranych figur geometrycznych utrwalanie 

umiejętności przeliczania. 

3. ZIMO BAW SIĘ Z NAMI – zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem wzbogacenie zasobu 

słownictwa dzieci opowiadanie o swoich ulubionych zabawach i zajęciach. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa 

dotyczących zimowych zabaw na śniegu i lodzie. Zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi, rozwijanie inwencji 

twórczej. 

4. BABCIA I DZIADEK – zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym kształtowanie podstawy 

szacunku do osób starszych samodzielne przygotowanie niespodzianek dla babci i dziadka. Przypomnienie o konieczności 

składania życzeń , nauka wierszyka i piosenki z tej okazji. Rozwijanie sprawności manualnych , mowy, pamięci 

,koncentracji uwagi oraz poczucia więzi z rodziną. 
 

 

 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

 NA MIESIĄC STYCZEŃ  

GRUPA II 

 

1. ZIMOWE ZABAWY– kończy rysunki według wzoru. Segreguje sylwety bałwanków według budowy, nakrycia 

głowy i tego, co trzymają w rękach. Wie, że w śniegu znajdują się zanieczyszczenia. Wypełnia rysunek śnieżynkami. 

Śpiewa piosenkę 

2. ZIMO BAW SIĘ Z NAMI – obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie zimą; zwraca uwagę na koloryt i piękno 

przyrody w zimowej szacie,  wypowiada się o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach 

niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie, wykonuje prace plastyczną 

3. BABCIA I DZIADEK – nazywa członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, 

dziadek, wujek; podaje powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty;  uczestniczy  

w zabawach rytmicznych i ruchowych 

4. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE- rozumie potrzebę dokarmiania ptaków, określa miejsce schowania sylwet ptaków, 

stosując odpowiednie przyimki, wie, do czego służy paśnik, układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń, 

przelicza w zakresie 4, wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne 

 

 

 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

 NA MIESIĄC STYCZEŃ  

GRUPA III 

 

1. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE - Wdrażanie do opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą, 

rozpoznawanie zwierząt po śladzie. Utrwalanie   poprzez nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia. Kształtowanie 

umiejętności matematycznych poprzez łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, 

wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych. 

2. ZABAWY NA ŚNIEGU (temat realizowany przez 2 tyg.). - Zapoznanie z odpowiednim sposobem ubierania się 

dostosowanym do warunków  atmosferycznych występujących w danej porze roku, zapobieganie przegrzaniu  

i zamarznięciu. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, prowadzenie kalendarza 

pogody. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie. Poznawanie wybranych właściwości 

fizycznych śniegu i lodu.  

3. ODWIEDZILI NAS BABCIA I DZIADZIUŚ- Kształtowanie poczucia przynależności do swojej rodziny; 

okazywanie szacunku osobom starszym, ukazanie roli jaką pełnią dziadkowie w rodzinie –opieka, zaspakajanie potrzeb 

dzieci i wnucząt. Rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych 

sytuacjach, historyjkach. 

 

 

 

 



ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

 NA MIESIĄC STYCZEŃ  

GRUPA IV 

1. DOKARMIAMY ZWIERZĘTA ZIMĄ- rozmowy na temat: konieczności  dokarmiania zwierząt i ptaków  

w okresie zimowym. Zapoznanie z literaturą i filmem poświęconej powyższej  tematyce. Próby czytania prostych  tekstów. 

Rozwijanie sprawności manualnych poprzez działania plastyczno- konstrukcyjne. Rozwijanie logicznego myślenia przez 

ćwiczenia matematyczne, rozwiazywanie rebusów i zagadek. Zapoznanie z właściwościami wody .(Stan skupienia) 

2. ZABAWY Z ZIMĄ-poznanie literatury i piosenek, zabaw muzyczno- ruchowych  związanych z porą roku. 

Tworzenie zbiorów różno i równo licznych .Działania na liczbach w zakresie 10 .Rozpoznawanie i nazywanie  pór roku  

w zależności od  elementów pogodowych. Nazywanie miesięcy w roku  i dni tygodnia. Ćwiczenia  umiejętności orientacji 

na zegarze. Wprowadzenie litery N, n. 

3. NASZ KOCHANY DZIADZIUŚ I BABCIA- uświadomienie roli  dziadków w rodzinie. Tworzenie drzewa 

genealogicznego i ich opisywanie. Zapoznanie z literaturą i piosenką poświęconą Babci i Dziadkowi. Zapoznanie  

z elementami tańca Krakowiak. Wprowadzenie litery B, b. Czytanie prostych wyrazów i zdań. Ćwiczenia w analizie  

i syntezie wyrazowej. 

4. ZABAWY KUCHCIKA –  poznanie podstawowych czynności  kucharza i jego narzędzi pracy. Zabawa w kuchcika. 

Zabawy tematyczne,  zespołowe.  Rozwijanie małej motoryki poprzez zabawy i ćwiczenia graficzno- manualne. Ćwiczenia 

z zakresu rozwoju mowy poprzez zabawy, wypowiedzi, kontakt z literaturą  oraz  poprzez zabawę z elementem 

ortofonicznym.  Zapoznanie z  objętościom  i ciężarem: (mierzenie i ważenie). 
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 NA MIESIĄC STYCZEŃ  

GRUPA V 

 

1. MIJA CZAS – Czytamy sylaby, wyrazy, zdania z poznanymi literami,  rozwiązujemy  rebusy. Wymieniamy sposoby odmierzania 

czasu dawniej i dziś. Podajemy charakterystyczne cechy poszczególnych miesięcy, wymieniamy kolejne nazwy miesięcy, 

przyporządkowujemy miesiące do kolejnych pór roku. Wymieniamy w kolejności występowania nazwy pór dnia i nazwę noc 

2. ZWIERZĘTA ZIMĄ – Podajemy cechy zimowego krajobrazu. Wymieniamy  przyczyny zimowania w Polsce ptaków z Północy. 

Wiemy, czym charakteryzują się ssaki, owady. Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta charakterystyczne dla środowiska leśnego. 

Wyjaśniamy, dlaczego zimą należy pomagać zwierzętom leśnym. Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta charakterystyczne dla Arktyki. 

Rozpoznajemy  i nazywamy poznane figury geometryczne. 

3. MOI DZIADKOWIE – Wyjaśniamy, dlaczego dziadkowie są znaczącymi osobami w rodzinie. Tworzymy drzewo genealogiczne 

bohaterów książki. Wykonujemy według wzoru pracę plastyczną Serduszko z włóczki. Kolorujemy bukiet dla babci według słów 

rymowanki. Liczymy w zakresie 8.  

4. DAWNO, DAWNO TEMU…. - Dokonujemy oceny postępowania bohatera baśni. Odgrywamy scenki dramowe, wykorzystując 

wszystkie dostępne środki wyrazu. Wyjaśniamy  znaczenie słów: scenografia, kurtyna, aktor, widownia. Wymieniamy zasady 

zachowania obowiązujące  

w teatrze. Wymyślamy zakończenie historyjki obrazkowej i ją opowiadamy. Rozpoznajemy rekwizyty pochodzące z różnych baśni, 

podajemy ich tytuły. 
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GRUPA VI 

 

1. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE – rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt i ptaków,  wymienianie oznak zimy 

rozwijanie  umiejętności liczenia, rozwijanie sprawności  fizycznej, uczestniczenie w zabawach rytmicznych  

i ruchowych, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,  korzystanie z własnych zmysłów,   

2. ZIMOWE ZABAWY – wie, ja ważne jest aktywne spędzanie wolnego czasu, wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne, 

kształtuje umiejętności manualne- wycinanie,  rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie sprawności manualnej, 

poszerzenie czynnego słownika dziecka, słuchanie piosenek  w wykonaniu nauczyciela, reagowanie na zmiany tempa  

i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani 

3. BABCIA I DZIADEK – wycinanie  i układanie  kompozycji z kolorowych pasków, śpiewanie piosenek dla babci  

i dziadka, wypowiadanie  się o samodzielności,  łączenie  wzorów  po śladzie w celu uzyskania obrazka,  wypowiada się 

na określony temat , Kim dla mnie jest Babcia i Dziadek”?, dba o estetykę wykonywanej pracy 

4. ZIMA, ZIMA- wymienianie kolejno nazw dni tygodnia, tańczenie  przy muzyce, reagowanie ruchem  na szybką i wolną 

melodię, słuchanie  z uwagą czytanego tekstu; wypowiadanie  się na określony temat, zapoznanie podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu , uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania 

samego siebie,    

 


