
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne 
styczeń

Grupa VII „Żuczki”

Tematy kompleksowe:
1. Kalendarze i zegary
2. Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu
3. Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek najlepsi są na świecie
4. My się zimy nie boimy, więc bałwana ulepimy

Zadania:

 Kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej 

organizacji.

 Wdrażanie dzieci do obserwowania otoczenia i wyjaśniania zjawisk związanych z zimą.

 Utrwalenie u dzieci nazw pór roku i zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy.

 Wdrażanie dzieci do posługiwania się zegarem i kalendarzem z wykorzystaniem zwrotów: 

„dziś”, „jutro”, „wczoraj”.

 Utrwalanie u dzieci nazw dni tygodnia i prostych obliczeń czasowych.

 Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia (uprawianie sportów 

zimowych).

 Zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie:dieta,sposób ubierania się.

Rozpoznawanie i nazywanie przez dzieci zimowych dyscyplin sportowych.

 Kształcenie u dzieci umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim.

 Wzmacnianie u dzieci więzi rodzinnych.

 Kształcenie umiejętności okazywania uczuć i potrzeby pomagania.

 Wzbogacanie słownictwa dzieci, precyzowanie znaczenia pojęć związanych z karnawałem.

 Doskonalenie umiejętności tanecznych.

 Kształcenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i różnych sytuacjach 

zadaniowych.

 Rozwijanie umiejętności wokalnych, tanecznych

 Doskonalenie sprawności ruchowej 

Piosenka „Mróz, mróz”

1. Mróz, mróz! Śnieg, śnieg! Sanie za saniami!

Dzwonią dzwonki, konie biją raźno podkówkami. } bis

2. Dalej! Dalej! Sanie mkną po śniegu.



Za saniami małe sanki pędzą w szybkim biegu. } bis

3. Z drogi! Z drogi! Jedzie kulig, jedzie!

Z tyłu Basia, w środku Hania, Michał jest na przedzie. } bis

4. Hu, ha! Hu, ha! Nic nas nie zatrzyma!

Śnieg zacina, w uszach dzwoni, niech nam żyje zima! } bis 

Życzenia dla babć i dziadków

Babciuniu, Dziadziuniu w dniu Waszego święta,
życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta
Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie
Smutno by było bez Was na świecie
uczycie kochać, być dobrym, uczciwym,
życzliwym, uczynnym, ciepłym i wrażliwym.
Bardzo, ah bardzo Was za to kochamy.


