
Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne na STYCZEŃ 

1. (03-07.01.2022) MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA –  w pierwszym tygodniu stycznia 

nabędziemy umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim, będziemy dostrzegać 

przykłady upływu czasu, rozwiniemy umiejętności zgodnego współdziałania w zespole, a także 

poznamy występujące w przyrodzie następstwa: dni i nocy oraz pór roku. 

 

2.  (10-14.01.2022) ZIMA I ZWIERZĘTA - w drugim tygodniu będziemy rozwijać 

umiejętności skupiania uwagi na opowiadaniach, zrozumiemy konieczność dokarmiania 

zwierząt leśnych w okresie zimowym, oraz utrwalimy wiadomości na temat wyglądu, sposobu 

życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą. 

 

3. (17-21.01.2022) FERIE - PROJEKT BEZPIECZEŃSTWO - w kolejnym tygodniu będziemy rozwijać umiejętności samodzielnej obserwacji 

postaw i norm społecznych, wdrażać do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo, a także rozwijać postawy sprzyjające wzmacnianiu 

zdrowia - swojego i innych. 

 
4. (24-28.01.2022) FERIE - PROJEKT ZAWODY - w ostatnim tygodniu stycznia 

będziemy budować wiedzę o świecie społecznym – zapoznamy się z różnymi rodzajami 

zawodów, zwrócimy uwagę na wartość pracy ludzkiej, zapoznamy się  

z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu, zorganizujemy sytuacje 

sprzyjające poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia. 

 

 

 

 

 



 

Wiersz dla Babci  
 

Hej aniołki, czy wy wiecie? 

 Mam najlepszą Babcię w świecie!  

Bo już od samego rana,  

zawsze dla mnie jest kochana!  

Więc jej życzę pomyślności,  

dużo zdrowa i radości!  

A życzenia pieczętuję  

i w policzek ją całuję!  

 

 

Wiersz dla Dziadka  
 

Dziadku, Dziadku, czy to ty?  

Coś na twojej głowie lśni.  

To korona! Słowo daję! 

Przecież znam korony z bajek!  

Czy to fotel? Ale skąd!  

To nie fotel tylko tron! 

 I w ogóle i w szczególe jesteś  

Dziadku dzisiaj królem!  

Pytasz co to za zagadka?  

To po prostu Święto Dziadka!  

 „Tupu tup po śniegu” 
  

1. Przyszła zima biała,  

śniegu nasypała  

Zamroziła wodę,  

staw pokryła lodem  

 

Ref. Tupu, tup po śniegu  

Dzyń dzyń na sankach  

skrzypu, skrzyp na mrozie  

lepimy bałwanka. /2x/  

 

2. Kraczą głośno wrony  

Marzną nam ogony  

mamy pusto w brzuszku  

dajcie nam okruszków.  

 

Ref. Tupu, tup...  

 

3. Ciepłe rękawiczki  

i wełniany szalik,  

białej, mroźnej zimy, 

 nie boję się wcale. 

 

Ref. Tupu, tup... 

 

♫ ♫ Tupu, tup po śniegu - piosenka 

dla dzieci ♫ ♫ - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=3cWkleMGcV4
https://www.youtube.com/watch?v=3cWkleMGcV4

