
 

 
 
 
 
 
 

ZAMIERZENIA 
 
 
 
 
 

 

Zamierzenia  

dydaktyczno - wychowawczo  

- opiekuńcze 

 na miesiąc styczeń 2020 r. 

 

grupy: Tygryski i Biedronki 
 



 

TEMATYKA: 
 

 Mijają dni miesiące lata. 

 Babcia i dziadek. 

 Ptasia stołówka. 

 Poznajemy naszych sąsiadów. 

 

CELE OGÓLNE: 

 Kształtowanie wrażliwości muzycznej, poprzez uczestnictwo w 

zabawach muzyczno - ruchowych. 

 Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej. 

 Utrwalanie nazw wybranych kolorów. 

 Rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące 

opowiadań. 

 Rozwijanie koncentracji uwagi, poprzez słuchanie z uwagą 

czytanego tekstu. 

 Rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy z dziećmi w różnym 

wieku. 

 Rozwijanie pamięci muzycznej poprzez naukę nowych piosenek. 

 

 

 

 



 

 

 Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie. 

 Rozwijanie empatii, rozpoznawanie emocji. 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej. 

 Wzbogacanie wiedzy na temat tekstów literackich poprzez słuchanie 

wierszy polskich poetów. 

 Utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku. 

 Poznanie sposobów pomagania ptakom. 

 Rozwijanie motoryki małej poprzez lepienie figurek z plasteliny. 

 Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez rytmiczne dzielenie 

słów na sylaby. 

 Wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków. 

 Rozwijanie umiejętności przeliczania w dostępnym dla siebie 

zakresie. 

 Poznanie wyglądu wybranych ptaków, rozwijanie postaw 

proekologicznych. 

 Poszerzanie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą. 

 Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę wiersza.  

 Kształtowanie umiejętności odczuwania  radości z przygotowania 

prezentu dla innych. 

 Zintegrowanie środowiska rodzinnego dziecka i środowiska 

przedszkolnego. 

 Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych. 



 

PIOSENKA: 

 

I. Przyszli goście puk, puk, puk. 

   Biją serca stuk, stuk, stuk. 

 

Ref. Dla kochanej babci, 

        kochanego dziadka. 

        Nie zabraknie dzisiaj kwiatka. 

 

II. Przyszli goście tralala. 

     Każdy gość laurkę ma. 

 

Ref. Dla kochanej babci, 

        kochanego dziadka. 

        Nie zabraknie dzisiaj kwiatka. 

 

III. Przyszli goście ulala. 

      Każdy z gości prezent ma. 

 

Ref. Dla kochanej babci, 

       kochanego dziadka. 

       Nie zabraknie dzisiaj kwiatka. 

 

 

 



 

WIERSZ 

 

B. Szelągowska „Moi dziadkowie” 

Babcia i dziadek 

są tacy wspaniali 

i zawsze chętnie 

bawią się z nami. 

  

Lubimy z Wami 

spędzać czas. 

Babciu i dziadku 

Kochamy Was! 

                    

 


