
Przewidywane osiągnięcia dziecka 

w styczniu w grupie 4- latków 

 

Tematy kompleksowe: 

1. Witamy Nowy Rok 

2. Co można robić zimą?  

3. Święto Babci i Dziadka  

4. Zimowe mistrzostwa sportowe  
 

W styczniu mamy pod szczególną uwagą: 

 Kształtowanie umiejętności planowania. 

 Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci. 

 Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej 

osoby. 

 Rozwijanie wyobraźni dzieci. 

 Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej. 

 Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech. 

 Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie. 

 Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie). 

 Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy. 

 Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu. 

 Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia. 

 Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji. 

 Zapoznanie dzieci ze zjawiskami  atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: 
mróz, śnieg, lód. 

 Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat. 

 Rozwijanie zdolności manualnych.  
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 Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie. 

 Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem. 

 Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych. 

 Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej. 

 Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie. 

 Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy. 

 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne). 

 Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej. 

 Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych. 

 Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej. 

 Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci. 

 Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 

 Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka. 

 Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw. 

 Rozwijanie umiejętności rzutu do celu. 

 Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji. 

 Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności. 

 Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód. 

 Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. 

 Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków. 

 Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami 
sportowymi. 

 Kształtowanie odporności emocjonalnej. 

 Kształtowanie umiejętności współpracy w parach. 

 Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego 

elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej. 

 

Piosenki  
 

„Tupu tup po śniegu” 

sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak 

1. Przyszła zima biała,  

śniegu nasypała 

Zamroziła wodę,  

staw pokryła lodem 

Ref. Tupu, tup po śniegu  

Dzeń, dzeń, dzeń na sankach 

skrzypu , skrzyp na mrozie 

lepimy bałwanka. /2x 



2. Kraczą głośno wrony 

Marzna nam ogony 

mamy pusto w brzuszku 

dajcie nam okruszków. 

Ref. Tupu, tup… 

3. Ciepłe rękawiczki 

i wełniany szalik,  

białej, mroźnej zimy, 

nie boję się wcale. 

Ref. Tupu, tup… 
 

„Dla babci i dla dziadka” 

sł. i muz. M. Ćwiek 

 
1.Wyczaruję dla babuni 

suknię z kropel rosy, 

szal z obłoczków, wstążkę z tęczy 

wplotę jej we włosy. 

 

Ref: Babciu, droga babciu, 

to wszystko dla Ciebie. 

Babciu, droga babciu, 

bardzo kocham Ciebie. 

 

2.Namaluję dziadziusiowi 

rybek pełną rzekę, 

koszyk grzybów, działkę z domkiem, 

pieska na pociechę. 

 

Ref: Dziadziu, drogi dziadziu, 

to wszystko dla Ciebie, 

Dziadziu, drogi dziadziu, 

bardzo kocham Ciebie. 

Wiersze: 

„Znów minął rok” Agnieszka Galica  

Wiosna niesie kwiaty, 



za nią idzie lato, 

jesień sypie kasztanami, 

zima biegnie z bałwankami. 

Czas nam nie chce się zatrzymać. 

Wiosna, lato jesień, zima. 

Znów minął rok, kolejny rok. 

Wiosna świeci słońcem, 

lato jest gorące, 

jesień jabłka ma dojrzałe, 

zima chodzi w futrze białym. 

 

 „Zabawa zimą” Weronika Kostecka 

 

Spójrz za okno- śnieg już pada! 

Przykrył domy i uliczki. 

Chodźmy szybko na plac zabaw! 

Gdzie są twoje rękawiczki? 

 

Porzucamy się śnieżkami 

i bałwana ulepimy. 

Popatrz, dzieci z saneczkami! 

Może do nich dołączymy? 

 

Bardzo fajny ten pagórek! 

Trzeba się z sankami wdrapać, 

tylko mocno trzymaj sznurek ... 

Oj, zjechały, ale gapa! 

 

Zobacz, tam jest lodowisko. 

Dam ci łyżwy- dalej, śmiało! 

Och, uważaj! Ale ślisko ... 

Uff, niewiele brakowało. 

 

A śnieg ciągle sypie, prószy 

Niknie pod nim chodnik, trawa... 

Chociaż mróz nas szczypie w uszy- 

 

 


	„Znów minął rok” Agnieszka Galica

