
Styczeń 

 
1. Witamy Nowy Rok.  

2. Co można robić zimą? 

3. Święto babci i dziadka. 

4. Zimowe mistrzostwa 

sportowe. 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: 

 
 

 Poznamy zjawisko różnic czasowych ( dwie półkule Ziemi), poszerzymy 

wiedzę dotyczącą sposobów odmierzania czasu 

 Utrwalimy wiadomości dotyczące cykliczności pór roku 

 Będziemy doskonalić spostrzeganie wzrokowe, poprzez wskazywanie 

różnić na obrazku 

 Utrwalimy wiedzę dotyczącą ważnych świąt w kalendarzu 

 Będziemy rozwijać kompetencje matematyczne poprzez utrwalenie 

nazwy miesięcy w roku i informacji o ich przemienności 

 Utrwalimy nazwy dni tygodnia i ich przemienności 

 Będziemy doskonalić posługiwanie się przyimkami takimi jak: 

przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze. 

 Wprowadzimy liczbę i cyfrę 8 w aspekcie kardynalnym, miarowym  

i porządkowym 

 Wprowadzimy literę U, u  

 Będziemy dokonywać analizy i syntezy głoskowej 

 Będziemy doskonalić kompetencje matematyczne poprzez określanie 

zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie 

 Utrwalimy wiadomości dotyczące chronienia swego ciała przed zimnem  

i mrozem 



 Będziemy odtwarzać rytmy ruchowo- słuchowo- wzrokowe poprzez 

zabawy ruchowe 

 Będziemy doskonalić postawę szacunku wobec osób starszych 

 Będziemy doskonalić sprawność grafomotoryczną 

 Rozwiniemy sprawność manualną w czasie wykonywania pracy 

plastycznej 

 Wprowadzimy literę S, s  

 Utrwalimy zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw  

 Rozwiniemy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek  

w słowach związanych z zabawami zimowymi 

 Wprowadzimy liczbę i cyfrę 9 w aspekcie kardynalnym, miarowym i 

porządkowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nau

czy

my 

się 

pios

enki „ Piosenka dla Babci i Dziadka” 



 

Moja babcia nie jest siwa, 

świetnie biega, nieźle pływa, 

dobrze wie co słychać w świecie, 

bo się zna na internecie. 

 

Ref.:   Babcia, babcia, ukochana, 

babcia, babcia, roześmiana, 

babcia w środku całkiem młoda, 

jeszcze wnukom siły doda. x 2  

 

Z dziadkiem lubię łowić ryby, 

albo walczyć tak „ na niby”,  

z nim zdobywam górskie szczyty, 

 bo to kompan znakomity. 

 

Ref.: Dziadek, dziadek ukochany,  

dziadek, dziadek niezrównany 

dziadek życia wciąż ciekawy , 

zawsze chętny do zabawy. x 2 

 

Z babcią gadam sobie szczerze, 

z dziadkiem jeżdżę na rowerze, 

bardzo lubię pić herbatkę  

z moją babcią, z moim dziadkiem. 

 

Ref.: Dziadek z babcią – przyjaciele, 

dziadek z babcią – tropiciele 

marzeń, przygód i zagadek. 

Super- babcia, super dziadek! x 2 



 

 

 


