
Grupa IV „Jagódki”  
Zadania na Styczeń: 

TEMATY KOMPLEKSOWE:  

 

1. Mijają dni, miesiące, lata 
(03 – 07.01.2022r. ) 

2. Zima i zwierzęta 
(10-14.01.2022r.) 

3. Babcia i dziadek 
( 17 –21.01.2022r. ) 

4. Teatr 
( 2 4 - 2 8 . 0 1 . 2 0 2 2 )  

1. Mijają dni, miesiące, lata 
(03 – 07.01.2022r. ) 

 



 
 
 

 
 
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/szablon-zegar-ladny-dzieci_4228208.htm 

 

W tym tygodniu dzieci będą: 

 zachęcane do składania życzeń, 
 rozwijały koncentrację uwagi 

 rozwijły mowę 

 dostrzegały rożnicę między wyglądem dorosłego a dziecka 

 rozwijały pamięć muzyczną, 

 rozwijały umiejętność zgodnej zabawy z dziećmi, 

 dostrzegały rytmiczność występująca w przyrodzie, 

 rowijały empatię, 

 kultywowały zwyczaj powitania Nowego Roku, 

 rozwijały wyobraźnię plastyczną i ekspresję twórczą, 

 rozwijały wrażwilość muczyczną, 

 rozwijały małą motorykę, 

 utrwalały wiedzę na temat swojego wieku. 
 

 

 

„Sylwester” M. Lewicka 
Dzię Sylwester roztańczony, 
wiszą lampki i balony, 
na wesoły bal nad bale, 
najwspanialszy w karnawale, 
Panie w sukniach wieczorowych, 



złotych, srebrnych, kolorowych. 
A tu panów strój jest taki: 
garnitury oraz fraki. 
Sylwestrowa wielka gala, 
wszyscy tańczą dziś na balach. 

 

 
 

2. Zima i zwierzęta 
(1o-14.01.2022r.) 

 

 
 
https://allegro.pl/artykul/karmnik-dla-ptakow-uczymy-dziecko-troski-o-zwierzeta-125563 

 

W tym tygodniu dzieci będą : 
 poznawać sposoby pomagania ptakom, 

 rozwijac mowę, 

 rozwijać sprawność ruchową, 

 wyrabiać opiekuńczy stosunek do ptaków, 

 wzbogacać słownictwo, 

 rozwijać intuicje geometryczną, 

 rozwijać umiejętność przeliczania, 

 rozwijac postawę proekologiczną, 



 uwrażliwiać się na potrzeby ptaków zimą, 

 zachęcane do karmienia ptaków zimą, 

 podszerzać wiedzę na temmat dokarmiania ptaków zimą. 

 układac grę planszową „Colours” -  realizacja projektu Erasmus  

 

Zagadka o sroce 

Gadatliwa, bystrooka, 

lubi błyskotki, bo to jest … . 

 

 

Zagadka o dzięciole 

Co to za ptak 

wciąż stuka i puka 

zawsze pod korą 

szkodnika szuka? 

 

 

Zagadka o sowie 

 

Dziób zakrzywiony, 

okrągłe oczy, 

na szkodne myszy 

poluje w nocy! 

 

 

Zagadka o kawce 

 

Ptak ten czarny, to nie kawał, 

zwie się jak ta mała kawa. 

 

3. Babcia i dziadek 
( 17 –21.01.2022r. ) 

 

 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-sroce-77
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-dzięciole-214


 
 
https://www.miniminiplus.pl/kolorowanki/pokaz/laurka-dzien-babci-i-dziadka 

 

 

 

W tym tygodniu dzieci będą: 

 rozwijac mowę, 

 uczyć się szacunku dla osób starszych, 

 uczyc się dokonywania analizy i syntezy słuchowej, 

 rozwijac umiejętność liczenia, 

 rozwijac sprawność fizyczną, 

 śpiewać pisoenki dla Babci i Dziadka, 

 rozwijac sprawność manualną, 

 aktywnie uczestniczyć w proponowanych zabawach, 

 doceniać wpływ dziadków na zachowanie wnuków, 

 rozwijac mowę i pamięć. 
 

Piosenka „Babciu droga babciu” 

 

Babciu, droga babciu, powiedz mi, 

 

czy potrafisz zrobić to, co my? 

 

My tupiemy - tup, tup, tup, 

 

teraz babciu Ty to zrób! 

 

  

 

Babciu, droga babciu, powiedz mi, 

 



czy potrafisz zrobić to, co my? 

 

My skaczemy - raz, dwa, trzy, 

 

teraz babciu podskocz Ty! 

 

  

 

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, 

 

czy potrafisz zrobić to, co my? 

 

My klaszczemy - raz, dwa, trzy, 

 

teraz dziadku zrób to Ty! 

 

  

 

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, 

 

czy potrafisz zrobić to, co my? 

 

My całuski damy Ci, 

 

teraz dziadku daj nam Ty! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teatr  

( 2 4 - 2 8 . 0 1 . 2 0 2 2 )  

 

 



https://pl.depositphotos.com/vector-images/teatr.html 

  

 

 

CELE : 

  poznanie rodzajów lalek teatralnych; 

  poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru; 

  poznanie nazw zawodów osób pracujących w teatrze; 

  rozwijanie kreatywności dzieci; 

  poznawanie roli muzyki w przedstawieniu teatralnym; 

  nabywanie pewności siebie podczas występów; 

  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacnianie drobnych 

 mięśni dłoni; 

  rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej; 

 nagranie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka; 

 

 
 

Podajmy sobie ręce (sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska). 

 Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki,  

a my tacy mali, mali jak kropelki. 

 Ref.: Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence, 

 w ogródku przed domem, 

 na łące znajomej. 

 Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze,  

pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką.  



2. Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka, 

 kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka. 

 Ref.: Podajmy sobie… 

 

3. Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry, 

nieskończone drogi, zachmurzone chmury. 

 

 Ref.: Podajmy sobie...  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rodzinne zabawy 

matematyczne: 

 
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-dzieci-liczby-i-image90287346 

 

Jedno dla mnie, jedno dla ciebie 

Przygotowujemy małe przedmioty, np. guziki, koraliki, kredki. Dziecko ma za 

zadanie podzielic przedmioty pomiędzy sobą, a druga osobą , moe wkładac je do 

małych , wcześniej przygotowanych pojemmników lub okregów z tasiemek. 

Zabawę urozmaicamy poprzez dołaczenie trzeciego uczestnika np. ulubionej 

maskotki. Taka forma spędzania wspólnego czasu wprowadzi dziecko w świat 

liczb i zbiorów.  

Figury 

Rysujemy kilka konturów figur geometrycznych i nazywamy je wspólnie z 

dzieckiem (kwadrat, koło, trójkąt). Potem prosimy dziecko o wskazanie 

konkretnych figur i kolorowania . Następnie zachęcamy dziecko do narysowania 

figur samodzielnie. Następnie wyruszamy w wyprawę po domu w poszukiwaniu 

przedmiotów o takich kształtach 

Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka 


