
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne  

Tematy kompleksowe: 

1. Skąd wiemy, że mija czas?  (2-5.01.2023) 
2. Kto dokarmia zwierzęta?  (9-13.01.2023) 
3. Za co kocham moje babcie i dziadków (16-27.01.2023) 

 

 rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, 
 przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach 

z dorosłymi, 
 uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego, 
 umacnianie więzi między dziećmi w grupie, 
 rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów 

w zbiorach 
 wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata, 
 rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych 
 doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody zimą i dzielenie się swoimi 

spostrzeżeniami oraz przeżyciami,  
 dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata 
 rozwijanie wrażliwości zmysłowej 
 wzbogacenie słownictwa służącego opisywaniu wrażeń zmysłowych 
 zapoznanie z wybranymi gatunkami ptaków, 
 doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie                    

( rysowanie po śladzie) 
 Poznanie cykliczności występowania dnia i nocy oraz pór roku 
 Poznanie nazw pór roku oraz ich symboli 
 Zapoznanie się z rodzajami zegarów 
 dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich 

życzliwość i troskę; 
 Rozpoznawanie tropów zwierząt 
 Poznanie zawodu leśniczego 
 Uwrażliwienie na pomoc osobom starszym 
 Umacnianie więzi rodzinnych 

 

 
 

 
 
 
Wiersz 
 
„Dla Babci i Dziadka” 



 
Niechaj dziadzio z babunią 
Tak nam długo żyją 
Póki komar i mucha 
Wody nie wypiją. 
 
A ty mucho, ty komarze 
Pijcie wodę powoli 
Aż się dziadek i babcia 
Nażyją do woli. 
 
Piosenka 

„Jestem złotą rybką” 

I. Jestem złotą rybką dla babci i dziadka 
Spełniam ich życzenia , bo to sprawa łatwa. 
Ref: Na, na, na , na 
na, na ,na, na,na 
spełniam ich życzenia 
bo to sprawa łatwa 
II. Dam im gwiazdke z nieba na małym obrazku. 
Zrobię czary mary by nabrała blasku. 
Ref: Na, na, na , na 
na, na ,na, na,na 
Zrobię czary mary 
by nabrała blasku. 
III. Potem ich zabiorę na spacer do lasu. 
Bo na nudę ze mną nigdy nie ma czasu. 
Ref: Na, na, na , na 
na, na ,na, na,na 
Bo na nudę ze mną 
nigdy nie ma czasu. 

 

 


