
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  

NA GRUDZIEŃ 2021 

 GRUPA II „ZAJĄCZKI” 

 

Temat tygodnia I: Ja i przyroda- wielka przygoda. Co kryje się pod ziemią? 

 

- Zapoznanie się z ciężką pracą górnika, wyglądem munduru galowego oraz historią 

powstania węgla, 

- Rozwijanie poczucia tożsamości- przynależności do dziedzictwa kulturowego Śląska 

- Zapoznanie się z tradycją górniczego Święta- ,,Barbórka”, 

- Stwarzanie okazji do eksperymentowania i wnioskowania na podstawie doświadczeń 

- Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia 

- Stymulowanie rozwoju mowy poprzez zabawy językowe, w tym artykulacyjne , fonetyczne 

- Budzenie zainteresowania głoską i literą ,,k” 

- Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej w toku działań plastycznych 

- Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych 

 

Temat tygodnia II: Moje otoczenie- pełne zrozumienie. Mikołaj uśmiechnięty 

rozdaje prezenty! 

- Stwarzanie okazji do eksperymentowania i wnioskowania na podstawie samodzielnych 

doświadczeń  

- Rozwijanie ciekawości poznawczej, zainteresowań przyrodniczych  

-Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej w toku zabaw 

plastycznych, technicznych  

-Rozwijanie kompetencji językowych, zachęcanie do formułowania dłuższych wypowiedzi, 

odpowiadania na pytania  

-Organizowanie zabaw stymulujących rozwój narządów mowy  

- Budzenie zainteresowania głoską i literą ,,L” 

-Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej poprzez zabawy 

rytmiczne, muzyczne, gimnastyczne  

-Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie rozpoznawania kształtów figur 

geometrycznych, intuicji w zakresie ważenia  

-Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych  

-Stymulowanie rozwoju kompetencji komunikacyjnych w toku zabaw językowych, 

parateatralnych  

-Stwarzanie okazji do budowania relacji rówieśniczych, wspomaganie rozwoju 

emocjonalnego  

-Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych 

 

 

Temat tygodnia III: Nowoczesne cuda- nie grozi nam nuda. Na lądzie, w powietrzu, po 

wodzie. 

- Stymulowanie rozwoju poznawczego, rozbudzanie zainteresowań technicznych  

- Stymulowanie myślenia wizualno- przestrzennego i umiejętności konstrukcyjnych w toku 



działań manipulacyjnych, plastyczno- technicznych  

- Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego  

- Rozwijanie motoryki małej i koordynacji wzrokowo- ruchowej, kształtowanie precyzji 

ruchów dłoni - Doskonalenie motoryki dużej i sprawności ruchowej  

- Stwarzanie okazji do improwizowania, rozwijania wyobraźni, wyrażania emocji poprzez 

różnorodne środki wyrazu  

- Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia, rachowania, 

klasyfikowania  

- Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych i aktywności na dworze  

- Stymulowanie rozwoju mowy poprzez zabawy językowe, w tym artykulacyjne , 

fonetyczne, składniowe  

- Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych 

 

 

Temat tygodnia IV: Wartości poznawanie- siebie odkrywanie. Bożonarodzeniowe 

opowieści. 

-Budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, rodziny poprzez aktywności 

związane z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia  

-Stwarzanie okazji do zabaw sensorycznych opartych na zmyśle węchu, smaku, dotyku  

-Rozwijanie sprawności manualnej w toku działań plastycznych i konstrukcyjnych  

-Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, określanie cech drzew iglastych, rozpoznawanie 

i nazywanie wybranych gatunków  

-Rozwijanie motoryki dużej i koordynacji ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i 

zabaw muzyczno - ruchowych  

-Stwarzanie okazji do wyrażania siebie podczas działań twórczych  

-Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych  

- Budzenie zainteresowania głoską i literą ,,Y” 

- Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie dodawania i odejmowania  

- Rozwijanie relacji rówieśniczych, umiejętności interpersonalnych 

 

 

Temat tygodnia V: Ja i przyroda- wielka przygoda. Zima przybyła, wszystko śniegiem 

przyprószyła! 

-Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i 

eksperymentowania z wykorzystaniem wody w różnych stanach skupienia  

-Określanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zjawisk pogodowych 

charakterystycznych dla tej pory roku  

-Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej w toku działań plastycznych, 

grafomotorycznych, manipulacyjnych  

-Doskonalenie koordynacji ruchowej i wzrokowo- ruchowej  

-Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikowania i szeregowania 

elementów  

-Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych  

-Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, umiejętności wypowiadania się poprzez różne 

środki wyrazu  

-Doskonalenie sprawności językowej w toku zabaw artykulacyjnych  

-Rozwijanie słuchu fonematycznego  

-Stwarzanie okazji do zabaw sensorycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów  

-Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych 


