
 

Zamierzenia wychowawczo – 

dydaktyczne 

Styczeń 2022 

Grupa V Sowy 

 

Tematy kompleksowe: 

 

• „Mijają dni, miesiące, lata” 

• „Zima i zwierzęta” 

• „Babcia i dziadek” 

• ,,Bezpieczeństwo zimą” 
 
 

Temat kompleksowy: „Mijają dni, miesiące, lata” 

Termin realizacji: 03.01-07.01.2022r. 

Cele: 

Dziecko: 

• dostrzega różnice i podobieństwa między kalendarzami; 

• rysuje po śladach rysunków; 
• dzieli słowa na sylaby i na głoski; 

• rozpoznaje i nazywa poznane litery;  
• wypowiada się pełnymi zdaniami. 

• wymienia nazwy miesięcy; 
• maluje drzewo w różnych porach roku; 

• wymienia oznaki różnych pór roku; 
• porusza się w rytmie akompaniamentu wykonywanego na określonym 

instrumencie; 
• reaguje odpowiednim ruchem na podany sygnał. 

 
 

 

 



Piosenka ,,Biegnie miesiąc za miesiącem" (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

I.Biegnie miesiąc za miesiącem, 

styczeń, luty, marzec. 

W styczniu, lutym zimno,  

marzec więc o wiośnie marzy. 

I przychodzi wiosna. 

Kwiecień zakwita kwiatami, 

tańczy z majem, tańczy z czerwcem,  

razem z motylami. 

  

II.Latem, w lipcu, lipy kwitną 

Miododajnym kwieciem. 

W sierpniu żniwa, więc od sierpa  

miesiąc ten tak zwie się. 

A we wrześniu kwitną wrzosy. 

W sadach i ogrodach  

mnóstwo warzyw i owoców 

ma dla nas przyroda. 

  

III. W październiku zwykle bywa 

piękna złota jesień. 

Z drzew listopad zrywa liście, 

Deszcze, słoty niesie. 

Grudzień jest miesiącem, 

Który przychodzi wraz z zimą,  

ukochanym mikołajem,  

choineczką miłą. 

 

 Parlando – 1 wersja: 

Dwanaście miesięcy rok cały ma, 

Umiesz je wymienić tak jak ja? 

Styczeń, luty, marzec, kwiecień, 

maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 

wrzesień, październik, listopad, grudzień. 

 

 

 



Temat kompleksowy : „ Zima i zwierzęta” 

Termin realizacji: 10.01-14.01.2022 r. 

Cele: 

Dziecko: 

 • wypowiada się pełnymi zdaniami; 

• rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki zimujące w Polsce; 

• rozpoznaje i nazywa znaki: +,=,<,>;  

• rysuje po śladach rysunków;  

• rozpoznaje i nazywa poznane litery; 

• dzieli słowa na głoski.  

● określa położenie przedmiotów względem siebie; 

● liczy w dostępnym mu zakresie; 

● rozpoznaje i nazywa liczbę 8. 

● rozpoznaje dźwięki o różnej wysokości i reaguje na nie ruchem; 

● reaguje odpowiednimi ruchami na odpowiednie sygnały; 

● lepi figurkę ptaka z plasteliny; 

● rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki zimujące w Polsce. 

● układa z figur geometrycznych różne kształty; 

● rozpoznaje i nazywa koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt; 

● wie, dlaczego ziemia zamarza; 

● chętnie uczestniczy w zabawach badawczych. 

● wypowiada się na temat opowiadania; 

● rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta leśne. 

 

 

 



Ptasi bar (sł. i muz. K. Gowik) 

I. Przyszła zima, otwieramy ptasi bar, ptasi bar, 

w którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar. 

Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak: 

,,Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!” 

 

Ref.: Ptasi bar czynny jest cały dzień. 

Można dostać tu śniadanko i obiadek też. 

Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak. 

Karmnik to jest ptasi bar- tak, tak, tak! 

 

II. W ptasim barze pełno gości, dziobią tu, dziobią tam, 

ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam. 

Dwie sikorki już czekają na słoninki smak. 

Zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 

Ref.: Ptasi bar… 

 

III. Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil, 

Lubię spędzać tu codziennie kilka chwil. 

I choć wicher śnieg przywiewa- mroźny zimy znak, 

zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 

Ref.: Ptasi bar … 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: „Babcia i dziadek” 

Termin realizacji: 17.01-21.01.2022 r. 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści 

formułując poprawne wypowiedzi pod względem gramatycznym; 

• wie skąd wzięła się nazwa stolicy Polski; 

• zna niektóre zabytki Warszawy; 

• dodaje cyfry w dostępnym zakresie; 

• dobiera podpis do obrazka; 

• współpracuje w grupie.  

• opowiada treść legendy; 

• wymienia cechy charakteru bohatera na podstawie wysłuchanej legendy; 

• wykonuje pracę plastyczną przy użyciu farb, poprawnie trzyma pędzel. 

• śpiewa piosenkę; 

• porusza się rytmicznie podczas zabawy przy piosence; 

• wykonuje papierowe tulipany; 

• dba o sprawianie przyjemności dziadkom. 

• bawi się z dziadkami i z dziećmi; 

• obserwuje i bada swoje możliwości podczas podejmowania różnych zadań. 

• wypowiada się na temat wiersza, recytuje go; 

• cieszy się z kontaktów z dziadkami. 



Wesoła para (sł. i muz. K. Gowik) 

I. Moja babcia i mój dziadek zawsze dają sobie radę. 

Czy to w zimie, czy to w lecie, 

smutków u nich nie znajdziecie. 

A gdy mi się marzy tak coś dobrego zjeść,  

to wołają mnie, to wołają mnie: 

- Chodź tu i ciasteczko weź! 

 

Ref: Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam. 

Dziadków wesołych mam. 

Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam. 

I nikomu ich nie oddam. 

 

II. Moja babcia i mój dziadek to sportowcy jak marzenie.  

Na siłowni ćwiczą w parku i pływają na basenie. 

A gdy chcę na spacer z dziadkami gdzieś się przejść, 

to wołają mnie, to wołają mnie: 

-Tylko pieska z sobą weź! 

 

Ref: Daba dam … 

 

III. Moja babcia i mój dziadek  

Tak mnie zawsze rozśmieszaj.  

Czy kolacja, czy obiadek,  

to wesołe minki mają. 

A gdy muszę wracać i mówię dziadkom: cześć! 

To wołają mnie, to wołają mnie: 

- Dobry humor od nas weź! 

 

Ref: Daba dam… 

 

 
 

 

 



Temat kompleksowy: „Baśnie, bajki, bajeczki” 

Termin realizacji: 31.01-04.02.2022 r. 

Cele:  

Dziecko: 

• wypowiada się całymi zdaniami; 

• rozpoznaje i nazywa wybrane baśniowe postacie; 

• ozdabia litery g, G, rysuje po śladach rysunków; 

• układa schematy i modele słów o prostej budowie fonetycznej; 

• rozpoznaje i nazywa literę g: małą i wielką, drukowaną i pisaną.  

• liczy w dostępnym zakresie; 

• rozpoznaje i nazywa: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt; 

• wie, co to jest część wspólna zbiorów. 

• wykonuje kapelusz dla wróżki lub czarodzieja; 

• posługuje się instrukcja podczas wykonywania pracy plastycznej; 

• reaguje na ustalone sygnały; 

• uczestniczy w układzie ruchowym do piosenki. 

• wie, na czym polega topnienie; 

• wymienia substancje, które topnieją; 

• mówi zdanie z różnymi emocjami. 

• układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń; 

• opowiada historyjkę. 

 

Bajkowe marzenia  (sł. i muz. K. Gowik) 

I. Są bajki i baśnie, cudowny świat, 

Gdzie żyją krasnale i wróżki. 

I czy masz pięć latek, czy dużo lat, 

to lubisz tak śnić do poduszki. 



Tam możesz być, kim tylko chcesz,  

i spełnić swoje marzenia. 

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,  

powiedzmy swoje marzenia. 

 

II. Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz, 

to w bajkach jest zawsze pogoda. 

I nawet gdy złego coś dzieje się,  

To zaraz ktoś uśmiech znów doda! 

Bajkowy świat, inny niż nasz,  

Wszystko na dobre wciąż zmienia. 

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,  

Powiedzmy swoje życzenia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


