
Styczeń

Nauczyciele prowadzący grupę: mgr Joanna Karsznia. mgr Paulina Ślepecka. 

Opis zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

- Integracja grupy( Zabawy w kole, wykonywanie zadań w parach, wspólna zabawa w kącikach 
zainteresowań. 

- Czynności higieniczne i samoobsługowe( mycie rąk zgodnie z zasadami Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, samodzielne spożywanie posiłków, samodzielne przebieranie się w strój gimnastyczny,
samodzielne ubieranie się w szatni). 

- Wdrażanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym, spacerze 
w pobliskiej okolicy przedszkola. 

- Rozwijanie dużych grup mięśniowych oraz ogólnej zręczności zwinności podczas zajęć 
gimnastycznych. 

- Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas Przedstawienia z okazji Dnia 
babci i dziadka.  

- Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenkę : „Cza-cza dla babci i dziadka” , „Zimowa 
poleczka” 

- Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętanie treści wiersza : „Narciarz” ,” Dziadek”. 

- Nabywanie wiedzy na temat: „ 23. stycznia dzień bez plastikowych opakowań” w ramach zajęć : 
Cykl o ekologii.
- Poznanie charakterystycznych miejsc Województwa Opolskie, Podkarpackie w ramach 

projektu Dookoła Polski.
- Przypomnienie zasad obowiązujacych w sali grupy Marynarze oraz zasad obowiązujących w 
całym przedszkolu.
- Doskonalenie umiejętności poruszania się „para za parą”.
- Poznanie graficznego obrazu liter : P, S

-Poznanie graficznego obrazu cyfry :”8”
- Nabywanie wiedzy na temat dyscyplin sportowych.
- Nabieranie wiedzy na temat bezpiecznych zabaw zimą
-  Poznanie – Garncarstwa jako  najstarsza technika pozyskiwania naczyń. 
- Nabywanie wiedzy na temat zawodów. 
- Nabywanie umiejętności wykonywania prac plastycznych zachowując jej estetykę.
- Kształtowanie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi.
- Nabywanie umiejętności słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.
- Nabywania umiejętności podziału wyrazów na sylaby oraz wskazanie pierwszej głoski.
- Realizowanie programem edukacyjnym Outdoor Learning wybranych zajęć dydaktycznych. 



Temat kompleksowy: „ Zimowe szaleństwo”

wiersz : J. Brzechwa, „Narciarz”

Pada śnieżek, pada śnieżek,
łatwo zapaść się po pas,
a na nartach, jak wzdłuż ścieżek
mogę sobie iść przez las.
Droga gładka i otwarta,
słońce świeci, śnieżek spadł,
więc na nartach, więc na nartach
śmiało mogę ruszać w świat.

Piosenka : „ Zimowa Poleczka” 

Zimowa poleczka na śniegu lub lodzie
Kochają bałwanki i tańczą ją co dzień
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak

Ref: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my właśnie my
Ha,ha,ha,ha
Hi,hi,hi,hi
Śniegowe bałwanki
To my właśnie my

Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki
Z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my właśnie my
Ha,ha,ha,ha
Hi,hi,hi,hi
Śniegowe bałwanki
To my właśnie my

Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła,
Lecz skoczna muzyka do tańca nas woła,
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr,



Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my właśnie my
Ha,ha,ha,ha
Hi,hi,hi,hi
Śniegowe bałwanki
To my właśnie my.

Temat kompleksowy: „ Babcia i dziadek są ważni” 

Piosenka : „Cza- cza dla babci i dziadka”

Dla babci czaczę tańczymy na lodzie.
Dla babci tańczyć możemy i co dzień.
Dla babci czaczę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochana babciu żyj sto lat.
Ciesz się wnukami i kochaj świat.
Kochana babciu żyj sto lat.
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

Dla dziadka czacze tańczymy na lodzie.
Dla dziadka tańczyć możemy i co dzień.
Dla dziadka czaczę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochany dziadku żyj sto lat.
Ciesz się wnukami i kochaj świat.
Kochany dziadku żyj sto lat.
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby.
Malują uśmiech bez pędzla i farby.
I dla nich czaczę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochana babciu żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochany dziadku żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza



Wiersz : H.L Piotrowski „ Dziadek”

Mój dziadek wie prawie wszystko.
Umie gwizdać jak kos,
ma duże okulary
i długi siwy wąs.
Potrafi z kawałka drewna
wystrugać lalkę i psa.
Jak piękna książka dla dzieci
-dziadek sto bajek zna.
Gdy jestem już trochę śpiąca,
A w domu cisza i mrok - 
bierze mnie na kolana i mruczy jak kot.


