
Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2022 
dla gr II.

Tematy kompleksowe:
1. Mijają dni, miesiące i lata.
2. Zima i zwierzęta.
3. Babcia i dziadek.
4. Projekt Bezpieczeństwo.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• dostrzeganie upływu czasu,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku, 
• rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
• utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych 

zwierząt zimą,
• rozwijanie sprawności rachunkowych,
• kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
• opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
• zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem, 
• wspieranie całościowego rozwoju dziecka,
• rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych,
• wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.

Piosenka: „Babcia dziadek” sł J. Kucharczyk Wiersz: : „Dla dziadka” D. Gellner.
„Babcia w okularach” autor nieznany.

Gdy mama nie ma czasu,
a tata w pracy jest.
To ukochana babcia,
przygarnie chętnie mnie.

To babcia, babcia, babcia,
wciąż uczy jak mam żyć.
O dawnych pięknych czasach,                
opowie tak jak nikt.
I zawsze mi pomoże,
bo wciąż tuż obok jest.
Przytuli, pocałuje 
tak bardzo kocha mnie.

Gdy mama robi pranie,
a tata wyjazd ma.
Jest zawsze przy mnie dziadek,
On świetnie o mnie dba.

To dziadek, dziadek, dziadek,
wciąż uczy jak mam żyć.
O dawnych pięknych czasach,                
opowie tak jak nikt.
I zawsze mi pomoże,
bo wciąż tuż obok jest.
Przytuli, pocałuje, 
tak bardzo kocha mnie.

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!

Nasza Babcia choć nie stara, 
czyta książki w okularach.
Babciu droga! 
Wnuk się pyta
Czemu w okularach czytasz?
Okulary to ozdoba, czy się tobie nie podobam?
Niepotrzebne Ci ozdoby, Ciebie przecież serce zdobi!!!




