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NA MIESIĄC STYCZEŃ  

GRUPA I 

 

 

1. JAK UPŁYWA CZAS - wie, w jaki sposób składać życzenia; słucha z uwagą czytanego tekstu; odpowiada na pytania dotyczące tekstu; potrafi 
samodzielnie pokolorować rysunek;  rozumie następstwo dnia i nocy; zna wybrane przedmioty odmierzające czas; poznaje sposób układania 
rytmów; ogląda obrazki osób w różnym wieku; śpiewa piosenkę oraz swobodnie do niej tańczy; bawi się zgodnie z rówieśnikami.   

2. ZWIERZĘTA ZIMĄ - rozpoznaje wybrane ptaki ; wie, w jaki sposób je dokarmiać; zna zasady właściwego dokarmiania ptaków; uczestniczy  
w zabawach ruchowych oraz wypowiedziach słownych; − dokarmia ptaki z pomocą osoby dorosłej; śpiewa piosenkę; zna nazwy niektórych 
ptaków zimujących w Polsce; chętnie i aktywnie bierze udział w pierwszym przedstawieniu dla Rodziców, Babci i Dziadka; rozpoznaje wybrane 
figury geometryczne; liczy w dostępnym dla siebie zakresie; rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą;  potrafi budować dowolne 
konstrukcje z klocków; nawiązuje kontakty z rówieśnikami; dzieli rytmicznie nazwy wybranych zwierząt; wypowiada się na temat teatrzyku; 
wypowiada się na temat dokarmiania zwierząt zimą; wie w jaki sposób bawić się bezpiecznie.  

3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA - odpowiada na pytania dotyczące opowiadania; słucha z uwagą czytanego tekstu; recytuje wiersza; opowiada  
o babci i dziadku; wykonuje akompaniament na instrumentach muzycznych; śpiewa refren piosenki; recytuje wiersz; prawidłowo wykonuje 
małe i duże leniwe ósemki; układa papierową kulę względem siebie według poleceń nauczyciela;  odpowiada na pytania dotyczące opowiadania; 
słucha z uwagą czytanego tekstu; uważnie ogląda wybrane fragmenty filmu; wykonuje prace plastyczną;   uczestniczy w zabawie muzycznej; 
prawidłowo wykonuje zestaw ćwiczeń logopedycznych; wie w jaki sposób bawić się bezpiecznie.    

4. DZIECI W TEATRZE - naśladuje ruchem poruszanie się zwierząt, własnymi słowami opowiada o inscenizacji; stosuje słowa związane z teatrem; 
stosuje słownictwo związane z teatrem; pomaga przy wykonaniu dekoracji na karnawał; rozmawia na temat obrazka przedstawiającego osoby 
pracujące w teatrze; uczestniczy w zabawach parateatralnych; wykonuje pracę plastyczną ;wyjaśnia znaczenie słów związanych z teatrem;  
prawidłowo odgaduje quiz; zapamiętuje i odtwarza proste rytmy; reaguje ruchem na muzykę. 

5. ULUBIONE ZABAWY I ZABAWKI - odpowiada na pytania dotyczące opowiadania; rozpoznaje i nazywa kolory; uczestniczy  
w zabawie rytmicznej;  wykonuje pracę plastyczną; bawi się wspólnie z kolegami. 
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1. ŻYWIOŁY ZIEMI – Poznanie czterech żywiołów naszej planety Ziemi. Zaznajomienie przedszkolaków z żywiołami ognia, wody, 
powietrza i ziemi oraz ich roli w życiu człowieka. Zwrócenie uwagi dzieciom na dobre działania tych żywiołów oraz na ich 
niszczycielskie skutki. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa i proekologicznych zachowań.  
 

2. DOKARMIAMY ZWIERZĘTA ZIMĄ – Zapoznanie dzieci z trudności jakie, mają zimą zwierzęta. Wprowadzenie nazwy 
leśniczego, jako osoby dokarmiającej i dbającej o zwierzęta. Zachęcanie do zrobienia karmników dla ptaków  
i wdrażanie dzieci o systematycznego ich dokarmiania. Omówienie z dziećmi tematu: dlaczego należy dokarmiać zwierzęta 
zimą i czym możemy je karmić. Poznanie tropów niektórych zwierząt.   

 
3. KOCHAM BABCIĘ KOCHAM DZIADKA – Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim. Rozwijanie umiejętności 

manualnych. poszukiwanie odpowiedzi na pytania: co można robić i w co można się bawić z babcią, a w co z dziadkiem. 
Poznawanie rodzajów zabawek popularnych dawniej i obecnie. Określanie wyglądu osób starszych. Wdrażanie do pomocy 
dziadkom. Poznawanie członków rodziny.   

 
4. KIM BĘDĘ NA BALU? – Zapoznanie z popularnymi zabawami i strojami karnawałowymi. Poznanie sposobów na obchodzenie 

karnawału w różnych krajach. Rozwijanie słownictwa i wzbogacanie mowy poprzez rozmawianie o postaciach, za które się 
przebierzemy. Czerpanie radości oraz wyrażanie spontaniczności podczas zabawy  
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1. CZAS SZYBKO MIJA: zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami kalendarzy, poznawanie i utrwalanie nazw 

miesięcy, rozwijanie szybkości i zwinności, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie reakcji na 

ustalony sygnał, rozwijanie sprawności manualnej, obserwowanie wzrostu roślin w założonej hodowli. 

2. ZWIERZĘTA W ZIMIE: poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce, rozwijanie orientacji przestrzennej, 

rozwijanie umiejętności liczenia na konkretach, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie sprawności 

manualnej, utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych, poznawanie zjawisk przyrody 

nieożywionej, utrwalanie nazw zwierząt leśnych. 

3. BABCIA I DZIADEK; wzbudzanie szacunku dla osób starszych, rozwijanie umiejętności dokonywania analizy  

i syntezy słuchowej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, wykonanie masek i ozdób karnawałowych, 

utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb, umuzykalnianie dzieci, przygotowanie dzieci do występów dla 

Babć i Dziadków, przygotowanie upominków, rozwijanie u dzieci doceniania wpływu Dziadków na wychowanie 

wnuków.  

4. BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ; ustalanie zasad i miejsc bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie, wdrażanie dzieci do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych, zapoznanie z pracą ratownika 

medycznego, przybliżenie podstawowych form udzielania pierwszej pomocy, poszerzanie wiadomości na temat 

bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą, rozpoznawanie zimowych sportów, dostosowanie ubioru 

do warunków pogodowych, utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą, rozwijanie 

umiejętności współpracy w zespole. 
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1. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE - poznawanie sposobów pomagania ptakom, wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków, 

uwrażliwienie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą), rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie zapisu cyfrowego licz, 

rozwijanie wiedzy ogólnej o zwierzętach leśnych, zapoznanie z pracą leśniczego, tworzenie kompozycji z figur 

geometrycznych, rozwijanie słownictwa- biernego i czynnego, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań, 

poszerzenie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą.  

 

2. ZABAWY NA ŚNIEGU - rozwijanie sprawności całego ciała, poznanie różnorodnych sportów zimowych, nazywanie 

sportowców różnych dyscyplin, podawanie cech dobrego sportowca, kształtowanie zasad bezpiecznego zachowania się 

podczas zabaw zimowych, uważne słuchanie tekstów i wypowiadanie się n/t zapamiętanych treści, usprawnianie motoryki 

ręki i palców poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.  

 

3. ODWIEDZILI NAS BABCIA I DZIADZIUŚ - poznawanie zapisu cyfrowego liczb, wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią             

i dziadkiem, zapoznanie z drzewem genealogicznym, określanie stosunków i więzi rodzinnych, kształtowanie postawy 

szacunku do osób starszych, wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków.  

 

4. CZAS PŁYNIE- dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie, zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu, 

odczytywanie godzin na zegarze, rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, zapoznanie z naprzemiennym 

rytmem dnia i nocy, rozpoznawanie charakterystycznych cech pór roku, zapoznanie z następstwem pór roku, utrwalenie 

nazw miesięcy z uwzględnieniem ich kolejności.  
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1. MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE..... MIJA CZAS- wypowiadamy się zdaniami na określony temat, dzielimy słowa na głoski, 

rozpoznajemy i nazywamy literę r, dokonujemy obserwacji, wyciągamy wnioski, aktywnie uczestniczymy w ćwiczeniach 

gimnastycznych, rozpoznajemy cyfrę 7, wykonujemy pracę plastyczną, wymieniamy dni tygodnia, klasyfikujemy przedmioty 

oraz nazywamy rytm w otaczającym nas świecie, wymieniamy miesiące, pory roku. Znamy następstwa dni i nocy.  

 

2. KARNAWAŁ - NIECH ŻYJE BAL! - rozpoznajemy i nazywamy literą s przeprowadzamy eksperymenty, aktywnie 

uczestniczymy w ćwiczeniach gimnastycznych, wymieniamy tradycje związane z karnawałem, współdziałamy z rówieśnikami  

i przestrzegamy ustalonych zasad podczas wspólnych zabaw, dodajemy w zakresie 7, wiemy jak określić położenie obiektu na 

kratownicy. 

 

3. MASZ MEDIA- DOSTĘP DO INFORMACJI - wypowiadamy się na temat Internetu, wypowiadamy się zdaniami na określony 

temat, rytmicznie gramy na instrumentach, tworzymy grę komputerową, liczymy w dostępnym nam zakresie, wiemy że dane 

trzeba chronić hasłem- znamy zasady tworzenia hasła 

 

4. DZIEŃ BABCI I DZIADKA - rozpoznajemy i nazywamy literę n dokonujemy obserwacji, uzupełniamy drzewo genealogiczne 

naszej rodziny, aktywnie uczestniczymy w ćwiczeniach gimnastycznych, ćwiczymy poczucie rytmu, przygotowujemy 

niespodziankę dla najbliższych osób, utrwalamy umiejętność odczytywania położenia obiektu na kratownicy, mówimy 

wierszyka dla babci i dla dziadka 
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1. MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA - MIJA CZAS…-  zapoznanie z tradycjami związanymi z powitaniem nowego roku, 

dostrzeganie upływu czasu; poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku;  kontynuowanie rytmów, 

rozwijanie orientacji przestrzennej; kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie sprawności ruchowej; rozwijanie umiejętności 

zgodnego współdziałania w zespole; rozwijanie sprawności manualnej, 

2. POMAGAMY ZWIERZĘTOM  PRZETRWAĆ ZIMĘ. - rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie 

zimowym; utrwalenie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą; utrwalenie 

muzyki i tekstu nowej piosenki, wykonanie układu ruchowego do piosenki; przeliczanie oraz posługiwanie się liczebnikami 

głównymi w zakresie 4 i więcej,  

3. W ZACZAROWANYM ŚWIECIE BAJEK I BAŚNI.- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu oraz 

wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu; układanie obrazków według kolejności zdarzeń; rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania emocji; poznawanie wybranych wartości (prawdomówność); dostrzeganie w otoczeniu 

przedmiotów o rożnych kształtach; układanie kompozycji z figur geometrycznych  

4. MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK. - kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych; zachęcanie do spędzania 

wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem; wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem; rozwijanie 

percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych; tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów, 

opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki; rozwijanie sprawności manualnej.  

 


