
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

LUTY

Temat kompleksowy :  31.01 - 04.02.2022 Kto gdzie mieszka?
 

rozwijanie mowy
ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi

rozwijanie umiejętności wnioskowania 
rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej

rozwijanie umiejętności liczenia
doskonalenie umiejętności klasyfikacji według koloru

doskonalenie umiejętności klasyfikacji według kształtu
rozwijanie sprawności fizycznej

rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
poznanie śladów niektórych zwierząt mieszkających w lesie

doskonalenie rozpoznawania dźwięków związanych z miastem (Warszawa)
rozwijanie spostrzegawczości 

 
Temat kompleksowy: 07.02. - 11.02.2022 Jesteśmy samodzielni w kuchni.

 
rozwijanie mowy

ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi
rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej

poznanie zawodu kucharki 
rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych

doskonalenie umiejętności obserwacji i wysnuwania wniosków
kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy

zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych
kształtowanie nawyku dbania o zwierzęta

poznanie ptaków zimujących w Polsce
doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków z otoczenia 

kształtowanie umiejętności estetycznie wykonania pracy plastycznej 
poznanie zasad prawidłowego posługiwania się widelcem, nożem i łyżką

tworzenie eksperymentów plastycznych za pomocą pieczątek z ziemniaków
 

 

GRUPA RYBKI



Temat kompleksowy: 14.02 - 18.02.2022 Baśniowy Świat
 

rozwijanie mowy
ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi

rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
rozwijanie sprawności fizycznej

rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem 

rozwijanie sprawności manualnych
kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy

zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych
doskonalenie słuchania ze zrozumieniem 

rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic między obrazkami
doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania 

ćwiczenie umiejętności liczenia 
 
 

Temat kompleksowy : 21.02 - 25.02.2022 Chciałbym zostać matematykiem.
rozwijanie mowy

ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi
rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej

rozwijanie sprawności fizycznej
rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
poznanie zawodu matematyka

doskonalenie umiejętności liczenia 
rozwijanie umiejętności porównywania długości 

wykonywanie samodzielnych eksperymentów mierzenia i ważenia przedmiotów
poznanie określenia przeciwieństwo

 
 



"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 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!
 
 
 
 
 


