
Styczeń

Nauczyciele prowadzący grupę : mgr Joanna Karsznia, mgr Paulina Ślepecka 

Opis zaję̨ wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych 

•  Integracja grupy ( zabawy w kole, wykonywanie zadań w parach, wspólna 

zabawa w kącikach tematycznych). 

•  Czynności higieniczne i samoobsługowe( Mycie rąk zgodne z zasadami 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego, samodzielnoś̨ spożywania posiłków) 

•  Wdrażanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw w sali i w ogrodzie 

przedszkolnym. 

• Rozwijanie dużych grup mięśniowych, a także rozwijanie ogólnej sprawności, zręczności podczas  

ćwiczeń gimnastycznych. 

•  Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenek „ Bałwanek”  i „ Babciu droga babciu”

•  Kształtowanie umiejętności wykonywania prac plastycznych nową techniką: origami 

•  Rozwijanie pamięci zapamiętanie treści wierszy pt:”Zima”,„Dziadek”

• Nabywanie wiedzy na temat bezpiecznych zabaw zimowych. W ramach projektu : Przestrzegamy zasad 

bezpieczeństwa i dobrych nawyków

• Kształtowanie nawyku zdrowego żywienia poprzez prezentację piramidy zdrowego żywienia. 

• Budowanie prostych wypowiedzi opisując postać babci i dziadka. 

• Rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowo słuchowej w oparciu o Metodę Dobrego Startu 

• Zapoznanie dzieci z przepięknymi miejscami w Gdyni jak : Bulwar Nadmorski, Kamienna Góra. w 

ramach projektu „Poznajemy Gdynie” realizacja  tematu: Ferie w Gdyni . Wykonanie makiety miasta. 

• Rozwijanie umiejętności matematycznych – Ustalenie położenia przedmiotów w stosunku do własnej 

osoby a także do innych przedmiotów.

• Rozwijanie umiejętności podziału wyrazu na 2 i 3 sylaby. 



Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie- sporty zimowe.

 „ Bałwanek’ 

1. Ulepiła Hanka
białego bałwanka
białego bałwanka 
Raz, dwa, trzy!
Bardzo się cieszyła
wesoło tańczyła 
wesoło tańczyła 
Raz, dwa, trzy!

2. Maił bałwanek nowy
nosek marchewkowy
nosek marchewkowy.
Raz ,dwa,trzy!
I dwa oczka czarne, 
i na głowie garnek
i na głowie garnek 
Raz, dwa, trzy!

3. Słoneczko zaświeciło
śnieżek roztopiło
śnieżek roztopiło
Raz, dwa, trzy!
Już się smuci Hanka,
bo nie ma bałwanka,
bo nie ma bałwanka.
Raz, dwa, trzy!

„Zima”  Patrycja Skwiera- Kozłowska

Załóż czapkę i szaliczek,

nie zapomnij rękawiczek.

Bo już przyszła zima biała, 

wszystko śniegiem zasypała!

Wszystko śniegiem otuliła

- taka jest ta zima miła!



Temat kompleksowy: starsi byli kiedyś młodsi- Dzień babci i dziadka.

„ Babciu droga babciu” 

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 skaczemy - raz, dwa, trzy,

teraz babciu podskocz Ty!

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy - raz, dwa, trzy,

teraz dziadku zrób to Ty!

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy Ci,

teraz dziadku daj nam Ty!

„ Dziadek” Anna Łada-Grodzicka

Lubię z dziadkiem bawić się.

Bo mój dziadek wszystko wie.

Nosi mnie na barana.

I śmieje się od rana. 




