
GR.II „MOTYLKI”  STYCZEŃ 
W TYM MIESIĄCU REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE TEMATY: 

1. Płynie czas 

2. Niespodzianka dla babci i dziadka 
3. Dbamy o zdrowie  
4. Program edukacyjny „Klucz do uczenia się”: Moduł literacki: bajka 

„Rzepka”, Matematyka sensoryczna, Gry rozwijające, Konstrukcje,  
 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: 
 
− poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,  

− nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności, 

−  rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku, 

− rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w 

różnym wieku, 

−  uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych, 

− poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc), 

−  wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego, 

−  dostrzeganie rytmu dzień – noc, dni tygodnia, pory roku, 

− poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, 

− poznanie zastosowania kalendarza, 

−  rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,  

− rozwijanie sprawności fizycznej, 

−  rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów, 

− rozwijanie motoryki małej, 

− zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci i dziadka, 

−  rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,  

− doskonalenie umiejętności przeliczania,  

− poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania, 

− uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą, 

− poznanie składowych piramidy zdrowia, 

− nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia. 

 

 

PIOSENKA:    
W karnawale, w karnawale, 

Nie siedzimy w domu wcale 

Przymierzamy wstążki, szale,  

Wybieramy się na bale. 



Ref.: Kolorową maskę bierz, 

Baw się z nami, jeśli chcesz 

Dziś w przedszkolu piękny bal  
bal wspaniały na sto par  
Bal dla dziadków i dla babć  
piękny zapraszamy Was 
Refren. 
To jest polka dla dziadziusia 
i dla babci i dla wnusia 
Kto poleczkę naszą zna niech zatańczy tak jak ja. x2 
Dziś do tańca zapraszamy babcię dziadka, tatę, mamę  
Gdy tańczymy polkę wraz bardzo miło płynie czas. 
Refren. 
To jest polka dla dziadziusia 
i dla babci i dla wnusia 
Kto poleczkę naszą zna niech zatańczy tak jak ja. x2 
 
 
 
 
Wierszyk 
 
Babcia z dziadkiem dziś tańcują, 
I uśmiechów nie żałują. 
Wielkie święto dzisiaj mają 
I buziaki też dostają 
 
My swoje babcie i dziadków kochamy, 
I o ich święcie też pamiętamy. 
Wręczymy prezenty, ucałujemy 
Przyrzekamy: grzeczni będziemy! 


