
Zadania dydaktyczno wychowawcze- styczeń

• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia 
określonych treści i odczuwanych przez postać emocji
 • wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych, np. siły wydobywającego się 
z balonu powietrza w modelu rakiety
 • doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas różnych form wypowiedzi i sytuacji
 • dokonywanie analizy i syntezy prostych słów
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistość
 • dokonywanie pomiaru odległości, szacowanie odległości
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, 
ale i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze, 
stosowanie określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi 
i dostrzeganie ich znaczenia, poznawanie cyfr od „1” do „8” 
• interesowanie się literą „p” 
• samodzielne przytaczanie słów rozpoczynających się głoską ,,p”.
• wzbogacanie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, 
emocji
 • szukanie rymów i tworzenie krótkich rymowanek 
• wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, 
wyobraźnią
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji
 • porównywanie długości, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”, przechodzenie do bardziej 
precyzyjnych sposobów porównywania długości  
• przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie 
ewentualnego zagrożenia, nieprawidłowego zachowania innych 
• spokojnie słuchanie wypowiedzi innych, wykazywanie zainteresowania i dawanie czasu innym
 • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się 
w podejmowane działania
 • stosowanie właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: postawa ciała, patrzenie 
na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi 
innych, odpowiedni ton i natężenie głosu
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywanie samooceny 
z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby
 • obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela, słuchanie ze zrozumieniem innych osób
• wykonywanie prac plastyczno-technicznych z przestrzeganiem zasad: oszczędnego 
gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej 
zakończeniu
 • doskonalenie sprawności ciała i koordynacji przygotowujących do nauki pisania i czytania
• świadomość, że bogactwo nie stanowi o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka 
• krytyka wobec przejawów nierównego traktowania, wyszydzania czy szykanowania
 • doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego 
człowieka, niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności 
• dostrzeganie uniwersalnych wartości, ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: dobro,
prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń  

Piosenka „Kochamy was”
1. Czy wy wiecie moi mili, czy wy wiecie,
 ile babć i dziadków jest na całym świecie. 



Właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają, 
więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą. 

Ref. Kochamy was, kochamy całym sercem
 i radości chcemy dać wam jak najwięcej. 
Nasze buzie uśmiechnięte dziś życzenia
 ślą przepiękne żyj babuniu, żyj dziadziuniu latek sto! 

2. Babcia bardzo często mamę zastępuje,
zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje. 
Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy, 
babcia, dziadek za to zawsze mają czas.
 Ref. Kochamy was, kochamy całym sercem… 

Wiersz „Babcia”
Babcia Tu nie trzeba o nic pytać: 
Babcia skarbem jest – i kwita
 (Babcia oraz jej obiadek, A pilnuje skarbu... dziadek). 
Mama taty – babcia Róża Jest puchata i nieduża, 
Umie robić kluski z mączki
 I przepyszne z różą pączki.
 Dziadek głaska ją po brzuszku, 
Mówiąc do niej „mój pączuszku”,
 Za co musi w kuchni siedzieć, 
Myjąc garnki po obiedzie. 
Mama mamy, babcia Ania, 
Żyć nie może bez biegania, 
Skacze, pływa, kozły fika –
 Cuda czyni gimnastyka! 
I choć ma już swoje lata, 
Szybsza jest od mego brata, 
A sylwetkę (to nie bajka!)
 Lepszą ma niż wnuczka Majka. 
Lecz pomimo różnic wielu 
Obie lubią na fotelu,
 Zanim wnuczek mały zaśnie, 
Opowiadać piękne baśnie. 
Grzegorz Strzeboński 


