
Jeżyki – Styczeń 2023 

W tym miesiącu realizujemy następujące tematy: 

• Skok w Nowy Rok 

• Zima wszędzie  

• Kochamy babcię i dziadka  

• Zwierzęta zimą  

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: 

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń 

ruchowych i naśladowczych  

• rozwijanie sprawności manualnej 

• rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz uczuć 

• współdziałanie z dziećmi w zabawie 

 • kształtowanie szacunku dla najbliższych  

• uświadamianie istniejącej więzi między wnukami a dziadkami 

• zachęcanie do okazywania szacunku i miłości osobom starszym 

• rozwijanie pamięci przez naukę wierszy i piosenek  

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się 

 • rozwijanie logicznego myślenia 

 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności 

 • rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu 

• rozwijanie świadomości własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni 

• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła 

satysfakcji estetycznej 

• kształtowanie postaw prospołecznych 

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie 

• doskonalenie umiejętności liczenia i łączenia w pary  

• uświadomienie konieczności niesienie pomocy ptakom zimą 



•  zachęcanie do pomagania zwierzętom zima 

•  zapoznanie ze sposobami pomocy zwierzętom 

• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wierszy, analizowania oraz 

wyciągania wniosków  

• przeliczanie w granicach możliwości 
• zachęcanie do przestrzegania zasad 
• zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy 
• doskonalenie umiejętności plastycznych – kolorowania 

 

W styczniu u Jeżyków: 

12.01 „Szalony Karnawał” (muzyka  południowoamerykańska) 

18.01 Dzień Kubusia Puchatka  

29.01 Międzynarodowy dzień puzzli  

31.01 Dzień zebry  

 

 

Piosenka na Dzień babci i dziadka 

Babciu, droga babciu, powiedz mi, 
czy potrafisz zrobić to, co my? 
My tupiemy – tup, tup, tup, 
teraz babciu Ty to zrób! 

Dziadku, drogi Dziadku, powiedz mi, 
czy potrafisz zrobić to, co my? 
My skaczemy – raz, dwa, trzy, 
teraz dziadku podskocz Ty! 

Babciu, droga Babciu, powiedz mi, 
czy potrafisz zrobić to, co my? 
My klaszczemy – raz, dwa, trzy, 
teraz babciu zrób to Ty! 



Dziadku, drogi Dziadku, powiedz mi, 
czy potrafisz zrobić to, co my? 
My całuski damy Ci, 
teraz dziadku daj nam Ty! 

 

 
 


