
Zagadnienia programowe na styczeń 2023 dla Grupy V 

Tematyka kompleksowa:  

1. Nadchodzi nowy rok. 

2. Karnawał. 

3. Sporty zimowe. 

4. Dzień Babci i Dziadka. 

Cele ogólne: 

Tydzień I. Nadchodzi nowy rok 

 poznanie różnych sposobów odmierzania czasu i wybranych zwyczajów 

związanych z żegnaniem starego roku a witaniem nowego, wzbogacanie 

słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania 

ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym 

 poznanie kształtu litery l, L, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie 

umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie sprawności 

manualnej, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie 

 rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu 

kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw dni tygodnia, 

doskonalenie umiejętności odwzorowywania, 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, poznanie nazw pór roku w 

języku angielskim, poszerzanie doświadczeń plastycznych, 

usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, 

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, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka 

 poznanie kształtu litery b, B, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych 

liter, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, wdrażanie do zachowywania ciszy 

podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań 

 rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 0, określanie jej aspektu 

kardynalnego, porządkowego i miarowego, wdrażanie do uważnego słuchania 

utworu literackiego, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 

doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wzmacnianie wiary we własne 

możliwości 

 poznanie melodii samby brazylijskiej, poznanie tradycji związanych z tłustym 

czwartkiem, rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-

ruchowej, 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. 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 kształtu litery u, U, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie 

umiejętności słuchania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności tworzenia 

zdań, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas 

zabaw 



 rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8, określanie jej aspektu 

kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności 

odwzorowywania, rozwijanie logicznego myślenia poprzez 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 i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, 

zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie 

 usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, poznanie 

historii znicza olimpijskiego, poszerzanie doświadczeń plastycznych, 

rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do dzielenia się przyborami 

podczas wykonywania pracy plastycznej 

 

Tydzień IV. Dzień Babci i 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 kształtu litery s, S, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-

ruchowej 

 rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 9, określanie jej aspektu 

kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw członków rodziny, 

doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego 

słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie 

umiejętności współpracy 

 rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności 

wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie 

percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności współpracy 

 pogłębianie więzi rodzinnych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 

temat swoich upodobań i emocji, poszerzanie doświadczeń plastycznych. 



 

Wiersz: 

"Święto" 

Babcia z dziadkiem dziś świętują,  

wszystkie dzieci więc pracują. 

Zetrą kurze w każdym kątku,  

przypilnują dziś porządku. 

W kuchni błyszczą już talerze,  

wnusia babci bluzkę pierze. 

Wnusia już podaje kapcie,  

bardzo kocha swoja babcię. 

Dzisiaj wszystkie smutki precz-  

święto Dziadków ważna rzecz! 

 

Piosenka: 

„Czas pędzi” 

sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Jędrzej Rochecki 

1. Jest styczeń, więc rusza rok nowy ze stacji, 

przez luty i marzec w kierunku wakacji. 

Po drodze Marzanna, Wielkanoc, majówka, 

Dzień Mamy, Dzień Taty – już roku polówka. 

 

Ref.: Czas pędzi bez przerwy jak pociąg po torze. 

Lecz nic go w tym pędzie zatrzymać nie może. 

Rok koło zatacza, po szynach dni sunie. 

I choć się powtarza, zawrócić nie umie. 

 

2. Po lipcu i sierpniu znów wrzesień, październik. 

Zaduszki i pora świąteczny piec piernik. 

Kalendarz się kończy, kupimy więc nowy. 

Czy świeczki pomieści tort urodzinowy? 

 

Ref.: Czas pędzi bez przerwy jak pociąg po torze... 


