
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE                         

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2022 r.                                         

DLA GRUPY MOTYLKI 

 
  Tydzień I – Czy można cofnąć czas?- zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu, 

odczytywanie godzin na zegarze, zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy, 

rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, zapoznanie z rytmicznym następstwem 

pór roku, zapoznanie   z charakterystycznymi cechami pór roku, zapoznanie z nazwami 

miesięcy i ich kolejnością. 

 

 
 Tydzień II – Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?- rozwijanie wiedzy ogólnej                     

o zwierzętach leśnych, rozwijanie umiejętności współpracy  w grupie, zapoznanie z pracą 

leśniczego, rozwijanie słownictwa – biernego i czynnego, rozwijanie umiejętności budowania 

wypowiedzi i zdań. 

 

 

 Tydzień III- Kto to taki: mama mamy, tata taty?- zapoznanie z tradycyjnymi grami              

i zabawami, przygotowanie upominków dla babci  i dziadka, doskonalenia umiejętności 

występowania przed publicznością, wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem. 

 

 

Tydzień IV – Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?- zapoznanie z grami i zabawami 

karnawałowymi, zapoznanie z wybraną tradycją karnawałową, zapoznanie z wpływem cukru 

na zdrowie człowieka, rozwijanie myślenia przestrzennego, rozwijanie umiejętności 

konstrukcyjnych. 

 

 
 
                                                                                                                                                                                    

 
                                                                                            Opracowała: mgr Alicja Kazimierska 



                                                 WIERSZYK MIESIĄCA : 

                                                 „Babcia i dziadziuś” 

Moja babcia piecze ciasto, 

Takie smaczne, że ojej. 

Smaży pyszne konfitury 

i najsłodszy robi krem. 

Chodzi ze mną na spacery, 

czy to słońce, czy to deszcz. 

Razem z babcią jest mi dobrze, 

bo najlepszą babcią jest. 

 

Kiedy zrobię jakąś psotę, 

gdy rodzice skrzyczą mnie, 

To mój dziadziuś mi wybaczy 

i przytuli mocno mnie. 

Potem weźmie na kolana 

i opowie bajek sto, 

Bo mój dziadziuś jest wspaniały 

i dlatego kocham go. 

                                           PIOSENKA MIESIĄCA 

                Babciu, droga Babciu powiedz mi  czy potrafisz zrobić to, co my? 

                                       My tupiemy tup-tup-tup,  teraz Babciu ty to zrób! 

               Babciu, droga Babciu powiedz mi,   czy potrafisz zrobić to, co my? 

                                My klaszczemy raz dwa trzy,  teraz Babciu zrób to ty. 

              Dziadku, drogi Dziadku powiedz mi ,czy potrafisz zrobić to, co my? 

                              My skaczemy raz, dwa, trzy ,teraz Dziadku podskocz ty! 

Dziadku, drogi Dziadku powiedz mi 

Czy potrafisz zrobić to, co my? 

My całuski damy ci, 

Teraz Dziadku daj nam ty! 

 

 


