
Zagadnienia programowe na styczeń 2023r dla Grupy IV 

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, rozwijanie tężyzny 
fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym 

 poznanie drukowanej i pisanej litery L, l, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 
określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie 
słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, ukazywanie 
rytmiczności następowania dnia i nocy, wdrażanie do porządkowania sali po 
zakończonej zabawie 

 poznanie cyfry 7 pisanej i drukowanej, utrwalanie nazw dni tygodnia, kształtowanie 
pojęcia liczby 7 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym), 
doskonalenie umiejętności odwzorowywania cyfry 7, dostrzeganie rytmu w 
następowaniu po sobie dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania utworów 
literackich, rozwijanie sprawności manualnej, budowanie wiary we własne siły 

 zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, 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 poznania 
wielozmysłowego, zachęcanie do zgodnej 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 drukowanej i pisanej litery B, b, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie 
umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności 
słuchania i czytania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie 
sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo--ruchowej, wdrażanie do 
zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań 

 poznanie drukowanej i pisanej cyfry 0, utrwalanie poznanych cyfr, wdrażanie do 
uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności przeliczania, 
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kształtowanie pojęcia liczby 0 (w 
aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym), doskonalenie 
umiejętności odwzorowywania, rozwijanie 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 wielozmysłowego poznawania 



otaczającego świata, zachęcanie do 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, 
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie 
pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby 
ludzi starszych 

 poznanie drukowanej i pisanej litery S, s, poszerzanie słownictwa obcojęzycznego, 
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie 
umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, 
doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, dostrzeganie wartości rodziny bliższej i dalszej z akcentem na 
miłość do dziadków 

 poznanie drukowanej i pisanej cyfry 9, utrwalanie nazw członków rodziny, 
doskonalenie umiejętności liczenia, kształtowanie pojęcia liczby 9 (w aspekcie 
kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym), doskonalenie umiejętności 
odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie 
sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy i dzielenia się zadaniami 
w zespole oraz wyznaczania ról 

 poznanie piosenki „Album wspomnień”, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, 
zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych 

 poznanie kolejności działań podczas wykonywania laurki ze zdjęciem, rozwijanie 
umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, poszerzanie 
doświadczeń plastycznych, rozwijanie zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania 
lęku przed publicznymi występami 

 
Tydzień IV. Sporty zimowe 

 poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i 
nazywania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania 
postawy fair play podczas zabaw 

 poznanie drukowanej i pisanej litery U, u, rozwijanie umiejętności wypowiadania się 
na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 
rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, 
doskonalenie umiejętności tworzenia zdań, wdrażanie do zachowania zasad 
bezpieczeństwa w czasie zjeżdżania na sankach 

 poznanie cyfry 8 drukowanej i pisanej, kształtowanie pojęcia liczby 8 (w aspekcie 
kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym), doskonalenie umiejętności 
odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie 
logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego 
eksperymentu, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie umiejętności 
wyrażania się poprzez sztukę, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej 
zabawy na śniegu i lodzie 

 poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie 
umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, 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 zmysłu dotyku. 

 
 
 
 
 
 



Piosenka: 
 

„Mija czas” 
sł. Marcin Przewoźniak, muz. Robert Dziekański 

 
Dni i noce w berka grają. 

Jasno-ciemno, ciemno-jasno. 
A zegary nam tykają: 

Proszę wstawać, proszę zasnąć. 
 

Ref.: Poniedziałek, wtorek, środa… 
Tup-tup! Idą dni. 

Czwartek, piątek i sobota, 
pomachajmy im! 

Hej niedzielo, hej niedzielo, (x2) 
nie uciekaj mi! 

 
Raz jest biało, raz zielono! 
Było zimno, jest gorąco. 

Wszystko zmienia się, wiadomo: 
mija miesiąc za miesiącem. 

 
Ref.: Poniedziałek, wtorek, środa… 

 
 
Wiersz: 
 
„Bałwanek na sankach” 
Barbara Czarnik 
 

W dzień zimowy Grześ bałwanek 
postanowił wsiąść do sanek 
i na sankach zjechać z górki, 
pomknąć z górki na pazurki! 
 
Wszyscy tutaj Grzesia znają, 
dwie wiewiórki go witają, 
podziwiają piękne sanie. 
Grześ zaprasza obie panie. 
 
Zjazd się udał niesłychanie, 
znów pod górkę jadą sanie. 
Do zabawy Grześ zaprasza, 
choć już pot mu czoło zrasza. 
 
I zajączek widzi sanie, 
on też chciałby wskoczyć na nie. 
A że zjeżdżać tak przyjemnie, 
zając woła: Weźcie też mnie! 
 
Grześ uśmiecha się wesoło 

 
 
 
 
 
 
 
i zaprasza wszystkich wkoło: 
wrony, gile i wróbelki 
– przecież ciężar to niewielki! 
 
Jaka jazda! Jaka sanna! 
Nie ma jak przejażdżka ranna! 
Z drogi śledzie! Z drogi śledzie! 
Grześ z gromadką tutaj jedzie! 
 
Na dół łatwo, dobrze z góry, 
gorzej w górę, tam pod chmury. 
Grzesio poci się i sapie, 
woda mu już z brzuszka kapie. 
 
Oj, zeszczuplał nam bałwanek, 
sporo gości wziął do sanek, 
ale ciągle się uśmiecha 
– z przyjaciółmi przecież jechał 


