
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń dla gr. 

Biedronki 

1. Mijają dni, miesiące, lata: zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy, poznawanie 

oznak pór roku, zachęcanie do zakładania hodowli roślin, obserwowanie wzrostu 

roślin, dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, 

pór roku, dni tygodnia, miesięcy, nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, 

miesięcy, poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia. 

Poznawanie topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał 

stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk 

akustycznych (np. echo), magnetycznych. 

2. Zima i zwierzęta: poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce, rozwijanie 

orientacji przestrzennej, utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych, 

poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej, zachęcanie do podejmowania zabaw 

badawczych, utrwalanie nazw zwierząt leśnych. 

3. Babcia i dziadek: wzbudzanie szacunku dla osób starszych, rozpoznawanie i 

nazywanie masek i strojów balowych, rozwijanie umiejętności wyrażania świata za 

pomocą komunikatów niewerbalnych, zachęcanie do sprawiania przyjemności 

dziadkom, docenianie wpływu dziadków na wychowanie wnuków. 

4. Bezpieczeństwo zimą: 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, zapoznanie z zimowymi 

sportami, dostosowanie ubioru do warunków pogodowych, utrwalanie zasad 

bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą. 

 

Wiersz do nauki: 
 

Za co kochamy te nasze Babcie? 

Za zakładane na nogi kapcie, 

kiedy za oknem mrozy i zima. 

Za to, że rękę moją wciąż trzyma, 

gdy na spacerek idziemy wiosną. 

I że się cieszy, gdy wnuki rosną. 

Za to, że niemal całe wakacje 

chcą z nami spędzać kochane Babcie. 

I że jesienią, gdy wszędzie plucha, 

Babcia nam bajki szepta do ucha. 

Za to, że fajna jest z niej dziewczyna. 

Jesteś kochana, Babciu, tak trzymaj! 

Za co kochają wnuki Dziadziusiów? 

Za tę cierpliwość do swoich wnusiów. 

Za sanki w zimie, bitwę na śnieżki. 

Że nam jesienią wskazują ścieżki, 

którymi chodzą leśne zwierzęta. 

I za zabawki na każde święta! 

Że w lecie, mimo brzydkiej pogody, 

zabiorą wnuczka z wnuczką na lody. 

Piosenka do nauki: 

 

1. Moja babcia i mój dziadek zawsze 

dają sobie radę. Czy to w zimie czy to w 

lecie, smutków u nich nie znajdziecie. A 

gdy mi się marzy tak coś dobrego zjeść, 

to wołają mnie, to wołają mnie: - Chodź 

tu i ciasteczko weź! 

Ref: Daba dam, daba dam, daba dam, 

daba dam. Dziadków wesołych mam. 

Daba dam, daba dam, daba dam, daba 

dam. I nikomu ich nie oddam. 

2. Moja babcia i mój dziadek to 

sportowcy jak marzenie. Na siłowni 

ćwiczą w parku i pływają na basenie. A 

gdy chcę na spacer z dziadkami gdzieś 

się przejść, to wołają mnie, to wołają 

mnie: - Tylko pieska z sobą weź! 

 


