
Zamierzenia dydaktyczne do realizacji w styczniu dla grupy IV

1.  Czy można cofnąć czas?

Dzieci dowiedzą się: jakich narzędzi ludzie używali do mierzenia czasu kiedyś i jakich używają dziś, 
skąd się biorą dzień i noc, o charakterystycznych cechach pór roku, jak wygląda litera u, U oraz jakie 
są nazwy miesięcy oraz jaka jest ich kolejność.

2. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

Dzieci dowiedzą się: jakie ptaki zimują w Polsce, jakie zwierzęta nie zapadły w sen zimowy, jakimi 
produktami można bezpiecznie dokarmiać zwierzęta, kim jest leśniczy, jak wygląda litera j, J oraz jak 
wygląda cyfra 8.

3.  Kto to taki: mama mamy, tata taty?

Dzieci dowiedzą się: jakimi zabawkami bawili się ich dziadkowie i babcie, w jakie zabawy i gry 
bawili się i grali ich dziadkowie i babcie, jak wygląda litera y, Y, jak wygląda cyfra 9, jak 
przygotować korale dla babci i krawat dla dziadka oraz jak przygotować przedstawienie dla babci i 
dziadka.

4.  Dlaczego pewien czwartek jest tłusty? 

Dzieci dowiedzą się: jakie są popularne zabawy karnawałowe, jak przygotować stroje z przedmiotów 
codziennego użytku, na czym polega tradycja tłustego czwartku oraz w jakich produktach 
spożywczych znajduje się cukier.

Jadwiga Koczanowska - "Dziadek"  "Biegnie miesiąc za miesiącem" 
(słowa i muzyka: Jolanta Kucharczyk)

 
Dziadek ma takie dobre oczy
 i uśmiech ciepły jak słoneczko, 
wszystko potrafi, wszystko umie, 
więc dziadka kocha każde dziecko. 

Z dziadkiem wędrować, dziadka słuchać 
to dla każdego wnuka szczęście, 
dlatego Cię prosimy, dziadku, 
bądź z nami dłużej, więcej, częściej. 

Dziadek zna wszystkie drzewa w parku 
i tak ciekawie opowiada 
o dinozaurach, o kosmosie, 
o samochodach i owadach. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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.


