
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  

NA STYCZEŃ 2022 

 GRUPA II „ZAJĄCZKI” 

 

Temat tygodnia I: Ja i przyroda- wielka przygoda! Skok w Nowy Rok! 

 

- Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie intuicji dzielenia, posługiwania się 

określeniami związanymi z następstwem czasowym - pory roku, dnia, liczenia 

-  Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych. 

- Rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności formułowania zdań, wypowiadania się 

na określony temat. 

- Zapamiętywanie nazw dni tygodnia oraz miesięcy, wymienianie ich w odpowiedniej 

kolejności. 

- Rozwój wyobraźni twórczej oraz samodzielne tworzenie muzyki. 

- Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej. 

- Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania. 

- Doskonalenie koordynacji ruchowej 

 

 

Temat tygodnia II: Ja i przyroda- wielka przygoda. Zimowy zwierzyniec. 

 

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wybudzanie empatii w stosunku do ptaków 

zimujących w Polsce. 

- Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikowania, intuicji 

geometrycznych. 

- Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej w toku zabaw plastycznych i 

manipulacyjnych. 

- Kształcenie koordynacji wzrokowo - ruchowej i prawidłowego napięcia mięśniowego dłoni. 

- Doskonalenie koordynacji ruchowej. 

- Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych. 

- Rozwijanie słuchu fonematycznego. 

- Budzenie zainteresowania głoską i literą ,,r” 

- Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych. 

- Stwarzanie okazji do budowania relacji rówieśniczych, wspomaganie rozwoju 

emocjonalnego. 

- Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. 

 

 

Temat tygodnia III: Moja rodzina- tu wszystko się zaczyna. Wiwat Babcie i 

Dziadkowie! 

 

- Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, zachęcanie do okazywania szacunku 

swoim najbliższym. 

- Rozwijanie postawy twórczej podczas wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem 

dostępnych materiałów. 



- Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej. 

- Rozwijanie wyobraźni twórczej w toku zabaw teatralnych. 

- Doskonalenie koordynacji ruchowej, współpracy z innymi podczas wykonywania ćwiczeń 

gimnastycznych. 

- Budzenie zainteresowania głoską i literą ,,s” 

- Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych. 

- Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie ustalania równoliczności zbiorów. 

- Stwarzanie okazji do budowania relacji rówieśniczych, więzi rodzinnych, wspomaganie 

rozwoju emocjonalnego. 

- Rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu fonematycznego oraz muzycznego. 

 

 

 

Temat tygodnia IV: Moje otoczenie- pełne zrozumienie. Kraina zabawek. 

  

- Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania, 

eksperymentowania, manipulowania przedmiotami, poznawania cech fizycznych w toku 

zabaw swobodnych i kierowanych. 

- Stwarzanie okazji do zabaw z wykorzystaniem lodu i śniegu, wnioskowania na podstawia 

samodzielnej aktywności poznawczej 

- Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu 

postawy twórczej w różnych dziedzinach.  

-Rozwijanie motoryki małej, sprawności 

manualnej. 
- Doskonalenie koordynacji ruchowej w toku ćwiczeń gimnastycznych i zabaw muzyczno- 
ruchowych. 
- Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych. 

-Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikowania, segregowania wg 

ustalonego kryterium. 

-Rozwijanie intuicji geometrycznych w toku działań konstrukcyjnych. 

-Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych. 

- Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, zachęcanie do wypowiadania się za 

pomocą różnorodnych form wyrazu, mówienia o swoich emocjach, odczuciach, 

spostrzeżeniach. - - 

- Stwarzanie okazji do budowania relacji rówieśniczych, wspomaganie rozwoju 

emocjonalnego. 

 
 

 


