
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

w grupie Jagódki  STYCZEŃ  2023

Temat kompleksowy: Projekt woda – woda jest niezwykła. Na podstawie innowacji 
programowej Tablit.

Budowanie wiedzy o wodzie (w szczególności o właściwościach fizycznych wody i jej roli w 
życiu człowieka). Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z wodą. Rozwijanie
umiejętności rozróżniania i nazywania kształtów i kolorów. Rozwijanie umiejętności 
obserwowania i opisywania badanych zjawisk. Rozwijanie umiejętności przeprowadzania 
doświadczeń naukowych, prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków. Kształtowanie 
postawy prozdrowotnej. Kształtowanie nawyku picia wody. Tworzenie warunków do 
samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, 
eksperymentowanie, eksplorowanie. Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym. 

Temat kompleksowy: Dzień Babci i Dziadka. Moje i twoje marzenia. 

Wychowanie do wartości: budzenie świadomości przynależności do rodziny, poznawanie 
historii swojej rodziny, integracja społeczności przedszkola podczas udziału w święcie Babci 
i Dziadka. Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach. Poznanie znaczenia słowa 
„szacunek” i jego wartości. Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych. 
Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności. Kształtowanie 
umiejętności wypowiadania się na określony temat. Kształtowanie pozytywnych cech 
charakteru. Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych. Poznanie bliskich członków rodzin 
dzieci (babć i dziadków). Rozwijanie mowy komunikatywnej. Rozwijanie koordynacji 
ruchowo-słuchowo-wzrokowej. Budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie. 
Przypomnienie i utrwalenie pojęcia „para”; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia; 
rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w 
pary. Budowanie wiary we własne możliwości. Rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności
wokalnych. Rozwijanie sprawności fizycznej. Zachęcanie do przełamywania lęku przed 
publicznymi występami. Rozwijanie motoryki małej, poszerzanie doświadczeń plastycznych; 
zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci i dziadka.

TERMINARZ  
4.01.2023r. godz.9.30 Zajęcia z gliną pod kierunkiem instruktora z  pracowni ceramicznej 

Angoba. 

10.01.2023r. godz. 9.00 Bal Karnawałowy z udziałem artystów z Agencji Dur Moll Prosimy
o przygotowanie strojów dla dzieci i przyniesienie w podpisanej torbie w dniu balu.
19.01.2023r. godz.15.30 Dzień Babci i Dziadka: program artystyczny przygotowany      

przez dzieci i poczęstunek.
25.01.2023r. godz. 9.00 „Szopka Krakowska” teatr kukiełkowy Agencja Falkoshow


