
Zamierzenia na styczeń 2023 w grupie IV:

1.  Czy można cofnąć czas?

 Zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu dawniej i dziś – podejmowanie prób 
odczytywania godziny na zegarze,

 Wyjaśnienie zjawiska dnia i nocy jako efektu naprzemiennego rytmu w przyrodzie – 
poszerzanie pojęć matematycznych,

 Utrwalanie nazw dni tygodnia i miesięcy oraz ich prawidłowej kolejności, 
 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej.

2. Kto gotuje leśnym zwierzętom?

 Poszerzanie wiedzy przyrodniczej w zakresie ornitologii i zimowej opieki nad 
zwierzętami,

 Doskonalenie umiejętności rozwiązywania prostych działań matematycznych i zadań z 
treścią,

 Systematyczne rozwijanie słuchu fonematycznego jako przygotowanie do nauki czytania,
 Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi pełnym zdaniem.

3. Kim są dziadkowie? 

 Rozwijanie postawy szacunku wobec osób starszych i ukazywanie roli dziadków w życiu 
dziecka,

 Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez prezentację występu dla dziadków,
 Dalsze rozwijanie motoryki dłoni poprzez różne ćwiczenia grafomotoryczne 

i plastyczno – techniczne,
 Wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości i rozwijanie jego potencjału.

4. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

 Wyjaśnienie pojęcia „tłusty czwartek” i zapoznanie z tradycjami karnawałowymi,
 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności konstrukcyjnych 
 Kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy rytmiczne i muzyczno – taneczne – 

zapoznanie z różnymi gatunkami muzycznymi,
 Zapoznanie z wpływem cukru na zdrowie człowieka – kształtowanie prawidłowych 

nawyków żywieniowych.



Piosenka „Samba la, la , la” Wiersz „Abecadło dla dziadków”
1.

Gdy na dworze jest zimno, ponuro
Kiedy słońce się skryło za chmurą
Mi nie straszny jest chłód 
Kilka znam takich nut
Co niosą lato 
Kiedy deszczyk za oknem wciąż pada
Kiedy nuda do domu się wkrada
To taneczny zrób krok
W przód i w tył, mały skok
Co ty na to? Co ty na to?

Ref.
 Samba la la la La la la
 La la la la la słońce w nutach ma 
 Samba la la la
 La la la
 La la la la la 
 tak słonecznie gra!

2.
Samba w rytmie ma dobrą pogodę
Każdy dzień zmienia w letnią przygodę
Pośród stu barwnych piór
 Twoje stopy do chmur
Wnet się wzbiją
Możesz poczuć się jak w karnawale 
Podróżować nie musisz też wcale
Rytm poniesie cię w dal
I zaprosi na bal
Tak jak w Rio Jak w Rio!

Ref.
Samba la la la La la la 
La la la la la słońce w nutach ma
Samba la la la
 La la la
La la la la la tak słonecznie gra! 
Samba la la la
La la la La la la la  słońce w nutach ma 
Samba la la la
La la la
La la la la la tak słonecznie gra!
La la la la la tak słonecznie gra!
La la la la la tak słonecznie gra!

https://www.youtube.com/watch?v=
XMM3M3yvNXA&ab_channel=doremisietv-
piosenkidladzieci

Kochana Babciu , Kochany Dziadku
w dniu Waszego święta życzymy wam:
A – abyście zawsze byli uśmiechnięci…
B – by troski Was omijały…
C – ciepłych uśmiechów…
D – dużo zdrówka…
E – ekstra humoru…
F – fantastycznych przeżyć…
G – gości od święta…
H – herbaty z cytrynką…
I – i jeszcze…
J – jak najmniej siwych włosów…
K – kochających wnuków…
L – listów z serduszkiem…
M – miłości…
N – na niepogodę kolorowego parasola…
O – odrobinkę szaleństwa…
P – pysznego ciasta…
R – radości…
S – sukcesów wszelkich…
T – tylko miłych dni…
U – ulubionej książki do poduszki…
W – wyjątkowych ludzi dookoła Was…
Z – zostańcie z nami 100 lat!!!

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

