
 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

STYCZEŃ 

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA 

 02.01.-5.01.2023 

Poznamy różnego rodzaju kalendarze, utrwalimy 

nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. 

Przypomnimy wygląd i przeznaczenie zegarów. 

Utrwalimy posługiwanie się określeniami: rano,  

w południe, po południu oraz wieczorem. 

 

ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE (9.01-13.01.2023) 

Omówimy konieczność dokarmiania zwierząt zimą. 

Poznamy nazwy ptaków zimujących  

w Polsce oraz nazwy zwierząt, które śpią zimową 

porą. Poznamy literę s, S.  

Zapoznamy się z zapisem cyfrowym liczby 7. 

 

ZABAWY NA ŚNIEGU (16.01.-20.01.2023) 

Przypomnimy zasady i miejsca bezpiecznej zabawy 

na śniegu, zwłaszcza podczas ferii zimowych. 

Utrwalimy numery alarmowe. Poznamy literę n, N. 

 

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

(23.01.-27.01.2023) 

Przypomnimy nazwy członków rodziny, 

 z szczególnym uwzględnieniem babci i dziadka. 

Porozmawiamy o ich roli w życiu dzieci. 

Wykonamy upominki oraz przygotujemy występ  

z okazji Dnia Babci i Dziadka. Poznamy literę b, B. 

wiersz 

ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA 

A gdy dziś Babci i Dziadek święto swoje mają, 

to wszystkie wnuki życzenia im składają. 

Życzymy Ci, Babciu samych dni słonecznych,  

pogodnych, wesołych – takich jak ten wierszyk. 

Żebyś nie miała nigdy zmartwień, 

by się spełniło każde z Twoich pragnień. 

Żebyś się czuła co dzień jak królowa, 

i by Cię o nic nie bolała głowa. 

A Tobie, Dziadku, czego życzyć mamy? 

Żebyś u babci miał jak u mamy! 

Dużo czasu wolnego, same przyjemności, 

jak najmniej kłopotów i wiele radości! 

Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania 

tylko miękki fotel i coś do chrupania! 

A jak już się spełnią te nasze życzenia,  

gdy w domu nie będzie już nic do zrobienia 

wtedy się dziadkowie odświętnie ubierzcie 

i swoje babcie na spacer zabierzcie. 

A tak przy okazji…zaproście też nas, 

bo bardzo lubimy spędzać z Wami czas! 

piosenka 

JAK JA SIĘ CIESZĘ  

Ref. Jak ja się cieszę! Cieszę ogromnie! 

Bo dzisiaj babcie przyjadą do mnie! (refren 2x) 

 

1. Ta, która robi swetry na drutach, 

a nas przytulać chce co minuta, 

i ta, co chodzi w butach na szpilkach, 

a do nas oko puszcza co chwilka. 

 

Ref. Jak ja się cieszę! Cieszę ogromnie! 

Bo dzisiaj dziadkowie przyjadą do mnie! (refren 2x) 

 

2. Ten, który bajki wymyśla dla nas, 

a w parku sójki dokarmia z rana, 

i ten, co wielkim motorem śmiga, 

a z nami chce się na rolkach ścigać. 

 

Ref. Jak ja się cieszę! Cieszę ogromnie! 

Bo dzisiaj goście przyjadą do mnie! (refren 2x) 

 

3. Dwóch moich dziadków i babcie dwie – 

bardzo są różni, każdy to wie, 

ale to łączy ich wszystkich przecież, 

że nas kochają jak nikt na świecie! 

 

Ref. Jak ja się cieszę! Cieszę ogromnie! 

Bo dzisiaj goście przyjadą do mnie! (refren 2x) 


