
Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  na miesiąc  

styczeń dla dzieci 4 i 5 letnich z grupy „Słoneczka” 
 
 

Tematy kompleksowe i  zadania dydaktyczno –wychowawcze: 
 

Tydzień I „ Mijają dni, miesiące, lata” – Będziemy wspólnie organizować przestrzeń, 

doskonalić wiedzę na temat cykliczności zdarzeń i organizacji czasu w stałych 

następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.  

Tydzień II  ,,Zima i zwierzęta" – Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą. 

Poznanie wyglądu i nazw wybranych zwierząt, które potrzebują pomocy w zimie. Poznanie 

trudności spotykających bezdomne i dzikie zwierzęta w czasie mrozu. Uświadomimy sobie 

konieczność dbania o ptaki.  

Tydzień III „Babcia i Dziadek” – nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, 

tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek. Dzielenie się informacjami dotyczącymi 

rodzinnych świąt. wykonanie drobnych upominków dla dziadka i dla babci, przygotowanie                                 

i nagranie uroczystości z okazji ich Święta.  

Tydzień IV „A ja rosnę i rosnę” - poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,  

a także rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób  

w różnym wieku, rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od wieku  

i poznanie wartości jaką jest „szacunek”. 

 

Wiersz: Kocham Babcię i Dziadka - B. Forma 

Kocham mocno babcię, dziadka - To nie żarty 

moi mili. 

Dzisiaj im życzenia składam, By sto latek jeszcze 

żyli. 

Kiedy smutek mnie ogarnie, I wszystkiego mam 

już dosyć, 

Dziadek mocno mnie przytuli, O to go nie trzeba prosić. 

Gdy pomyślę o łakociach, Babcia zaraz coś upiecze. Muszę przyznać- te wypieki 

Najwspanialsze są na świecie. 



 

Piosenka: “Dokarmiamy ptaszki’ - B. Forma 

 

I. W przedszkolnym ogrodzie wielkie zamieszanie, 

do karmnika przyfrunęły ptaszki na śniadanie. 

Ref. Hu, hu, ha, zima zła –kto nam dzisiaj ziarenka da? 

Hu, hu, ha, zima zła –każdy pusty brzuszek ma. 

II. Dzieci dnia każdego ptaki dokarmiają, ziarno niosą i słoninkę, w 

karmniku wieszają. 

Ref. Hu, hu, ha, zima zła –kto nam dzisiaj ziarenka da? 

Hu, hu, ha, zima zła –każdy pusty brzuszek ma. 

III. Ptaszki podziękują, gdy wiosna nastanie, tirlu, tirlu, wiju, wiju, swym 

pięknym śpiewaniem. 

Ref. Hu, hu, ha, zima zła –kto nam dzisiaj ziarenka da? 

Hu, hu, ha, zima zła –każdy pusty brzuszek ma. 

 

 


