
Zagadnienia programowe na styczeń 2023 r. dla Grupy III 

Tematyka kompleksowa: 

1. Nadchodzi Nowy Rok 

2. Karnawał 

3. Dzień Babci i Dzień Dziadka 

4. Sporty zimowe 

Cele ogólne: 

Tydzień I „Nadchodzi Nowy Rok” 

 poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem 

nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i tężyzny fizycznej, 

zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym 

 poznanie litery „l”, „L” i niektórych zwierząt aktywnych w dzień oraz w nocy, 

poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenie 

słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, ukazywanie 

cykliczności następowania dnia i nocy, wdrażanie do porządkowania sali po 

zakończonej zabawie 

 poznanie cyfry 7, utrwalanie nazw dni tygodnia, kształtowanie pojęcia liczby 7 

 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności 

odwzorowywania, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia, 

wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, nauka pracy w grupie 

 zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku, umuzykalnianie, 

rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu  

na zgodnej zabawie 

 poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń 

plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego 

przemijaniem, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą wielu zmysłów, 

zachęcanie do współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw 

 

Tydzień II  „Karnawał” 

 poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, kształtowanie 

umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, 

empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka 



 poznanie litery „b”, „B”, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, utrwalanie 

poznanych liter, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

słuchania ze zrozumieniem, słuch fonematycznego, sprawności manualnej  

i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas 

wykonywania wszelkich zadań 

 poznanie cyfry 8 utrwalanie poznanych cyfr, wdrażanie do uważnego słuchania 

utworu literackiego, doskonalenie umiejętności liczenia, logicznego myślenia, 

kształtowanie pojęcia liczby 8 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, 

graficznym), rozwijanie umiejętności odwzorowywania i sprawności manualnej, 

wzmacnianie wiary we własne możliwości 

 poznanie pojęcia „taniec”, zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku, rozwijanie 

umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo- ruchowej, 

rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego  

z muzyką 

 utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału, rozwijanie 

umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy 

plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności 

udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych. 

 

   Tydzień III „ Dzień Babci i Dzień Dziadka” 

 poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, 

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie 

pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie  

na potrzeby ludzi starszych 

 poznanie litery „s”, „S”, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, utrwalanie 

poznanych liter, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego, sprawności manualnej  

i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ukazywanie walorów posiadania rodziny, 

głównie dziadków 

 poznanie cyfry 9, utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności 

liczenia i odwzorowywania, kształtowanie pojęcia liczby 9 (w aspekcie 

kardynalnym, porządkowym, graficznym), wdrażanie do uważnego słuchania 



utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności współpracy 

 i dzielenia się zadaniami w zespole oraz wyznaczania ról 

 poznanie nowej piosenki, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, 

zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych 

 poznanie kolejności działań podczas wykonywania laurki, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, zdobywanie doświadczeń 

plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania 

lęku przed publicznymi występami. 

 

Tydzień IV „Sporty zimowe” 

 poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania 

i określania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie  

do zachowania postawy fair play podczas zabaw 

 poznanie litery „u”, „U”, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony 

temat i słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, 

kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do zachowania zasad 

bezpieczeństwa w czasie zjeżdżania na sankach 

 poznanie cyfry 0, zapoznanie z łyżwiarstwem figurowym, kształtowanie pojęcia 

liczby 0 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie 

umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów 

literackich, ćwiczenie pamięci, rozwijanie logicznego myślenia przez wyciąganie 

wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, wdrażanie do przestrzegania 

zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie 

 poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie 

umiejętności wokalnych, poczucia rytmu, wyobraźni dźwiękowej i ruchowej, 

rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu  

na zgodnej zabawie 

 usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, poznanie 

historii flagi olimpijskiej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie 

czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas 

wykonywania pracy plastyczne. 

 
 
 
 



Wiersz: 
P. Siewiera - Kozłowska 

 
„PODZIĘKOWANIE” 

 

Babciu droga, Babciu miła 
Tyś na rękach mnie nosiła 

I opieka otaczała, 
Kiedy byłam całkiem mała. 

 
Dziadku drobi i kochany 

Dałeś świat zaczarowany. 
Zabierałeś na spacerki 

Lub dawałeś mi cukierki, 
gdy kolano stłukłem czasem… 

 
Dziś dziękuję Wam serdecznie, 

Drogi Dziadku, Babciu miła 
Za to, że przy Was bezpiecznie 

Cały świat mogę zdobywać. 
 

Piosenka: 

„DZIADEK I BABCIA” 

Kto zabawki zreperuje? 
Często w czoło mnie całuje. 
Kto najwięcej zna zagadek? 

Oczywiście mój – mój dziadek. 
Kto nie lubi gdy grymaszę? 
Kto przytula kiedy płaczę? 

Kto po domu chodzi w kapciach? 
Oczywiście – moja babcia. 

Ref. Dla babci i dziadka 
Słodka czekoladka 

W dniu święta waszego 
Życzymy wszystkiego słodkiego! 

Kto pomaga mi posprzątać 
i po kuchni wciąż się krząta? 

Kto wygodne ma kolana? 
Moja babcia kochana. 
Kto mi bajki opowiada? 

Z kim najlepiej się dogadam? 
Najmądrzejszy jest na świecie? 
To mój dziadek przecież wiecie! 

Ref. Dla babci i dziadka… 


