
Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc
styczeń 2023r., dla grupy II

Tematy kompleksowe:

 Skąd wiemy, że mija czas?

 Kto dokarmia zimą zwierzęta?

 Za co kocham moje babcie i moich dziadków?

 W karnawale same bale...

W miesiącu styczniu dzieci:

 Poznają zwyczaje związane z powitaniem Nowego Roku, nauczą się współpracować w 
grupie, w czasie wykonywania wspólnej pracy plastycznej pt. ,,Witamy Nowy Rok 2023”

 Poznają różne rodzaje zegarów oraz sposób ich działania

 Dowiedzą się o cykliczności dnia i nocy oraz pór roku. 

 Dowiedzą się kim jest leśniczy i na czym polega jego praca, dowiedzą się  jakie trudności 
maja zwierzęta zimą i jaki rodzaj pożywienia powinien znaleźć się w karmniku.

 Przygotują się do Dnia Babci i Dziadka poprzez wykonanie upominków dla nich, nauczą się 
piosenki oraz wiersza związanych z tym dniem.

  Spróbują znaleźć sposób w jaki można okazać szacunek i miłość dziadkom 

 Wezmą udział w Balu Karnawałowym,  gdzie poznają różne zabawy taneczne oraz animacje 
ruchowe, wykażą się pomysłowością i kreatywnością w przygotowaniu strojów 
karnawałowych

 Dowiedzą się jak obchodzony jest karnawał w różnych krajach

Wiersz
,,Święto Dziadków”

Babcia z dziadkiem dziś świętują, 
wszystkie dzieci więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku, 

przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze, 
wnusia babci bluzkę pierze.
Wnusia już podaje kapcie,

 bardzo kocha swoja babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz

- święto Dziadków ważna rzecz!

Piosenka
,,Życzenia dla babci i dziadka”

Dziś dla naszej babci zaśpiewamy tak:
 la,la,la żyj nam sto lat

Niech nasza piosenka wielką radość da
la,la,la, żyj nam sto lat.

Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił
La,la,la sto lat nam żyj. 

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia 
I wiele radości życzymy Ci

Dziś dla naszego dziadka zaśpiewamy tak:
 la,la,la żyj nam sto lat

Niech nasza piosenka wielką radość da
la,la,la, żyj nam sto lat.

Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił
La,la,la sto lat nam żyj. 

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia 
I wiele radości życzymy Ci...




