
Tematyka kompleksowa na miesiąc styczeń 2021 

dla dzieci 5-6letnich 
 

 

 

1. Witamy nowy rok 

2. Karnawał 

3. Babcia i dziadek  

4. Życie w krainie śniegu i lodu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uczymy się piosenki : 

,,Moja babcia” 

I Moja babcia czarodziejka, 

umie szczęście wyczarować. 

I w świat bajek oraz baśni, 

lubi często podróżować. 

Ref: Kocham moją babcię, 

najmocniej na świecie. 

Nigdzie tak wspaniałej 

babci nie znajdziecie. /2x 

II Lubi chodzić na spacery, 

z letnim wiatrem iść w zawody. 

Kiedy ładna jest pogoda, 

chętnie skacze też do wody. 

Ref: Kocham moją babcię… 

https://www.youtube.com/watch?v=L37TB7HGu04&list=PLMsX3EdSBr4Y2a1Y_w6yh6BT

LIttgIaAS&index=7 

 

Uczymy się wierszyka : 

„Laurka dla dziadków” 

Pędzą wnuki ulicami 

z ogromnymi laurkami. 

Te laurki pełne kwiatków 

są dla wszystkich babć i dziadków. 

A dziadkowie wraz z babciami 

już czekają przed domami. 

Przez lornetki patrzą w dal 

wystrojeni jak na bal. 

https://www.youtube.com/watch?v=L37TB7HGu04&list=PLMsX3EdSBr4Y2a1Y_w6yh6BTLIttgIaAS&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=L37TB7HGu04&list=PLMsX3EdSBr4Y2a1Y_w6yh6BTLIttgIaAS&index=7


 

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne 

 

Temat tygodnia: „WITAMY NOWY ROK” 

-doskonalenie procesów analizy sylabowej wyrazów  

-posługiwanie się  nazwami miesięcy  

-zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy 

-wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy 

-utrwalenie nazw pór roku 

- rozwijanie umiejętności prawidłowego odtwarzania rytmu ćwierćnutowego i ósemkowego 

-zachęcenie do spacerów zimą 

-utrwalenie wiadomości o figurach geometrycznych 

-przygotowanie do nauki czytania 

-zapoznanie z przysłowiami związanym z Nowym Rokiem 

-rozwijanie logicznego myślenia  

-doskonalenie orientacji w przestrzeni 

-umiejętność  zachowania równowagi 

-doskonalenie celności rzutów  

Temat tygodnia: „KARNAWAŁ” 

-wprowadzenie drukowanej i pisanej litery u, U 

-doskonalenie słuchu fonematycznego 

- doskonalenie umiejętności wycinania małych elementów 

-rozwijanie wyobraźni dziecka 

- określanie wielkości, kształtu, koloru chmur 

-rozwijanie ekspresji plastycznej 

-utrwalenie kształtu litery u, U 

-ćwiczenia w porównywaniu długości: dłuższy, krótszy, tej samej długości  

doskonalenie przeliczania 

-doskonalenie odgadywania i czytania   

 

-rozwijanie wyobraźni twórczej 

-doskonalenie umiejętności lokalizowania dźwięku 

-rozwijanie sprawności manualnej 

-łączenie obrazka z cyfrą   

-wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na forum grupy 

Temat tygodnia: „BABCIA I DZIADEK” 

-rozwijanie umiejętności łączenia faktów i wyciągania wniosków   

- rozwijanie szacunku do osób starszych 



-zachęcanie do wypowiadania się   

-doskonalenie sprawności manualnej  

-rozwijanie inwencji twórczej 

- wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad zachowania się podczas pobytu na placu zabaw  

-doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

- ćwiczenie spostrzegawczości  

-tworzenie słów od sylab  

-doskonalenie sprawności manualnych  i tanecznych umiejętności  

-poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym 

-rozwijanie procesów analizy słuchowej  

-doskonalenie umiejętności przeliczania  i pisania cyfr 

-doskonalenie analizy słuchowej zdania i czytania 

-budzenie szacunku do osób starszych 

Temat tygodnia: „ŻYCIE W KRAINIE ŚNIEGU I LODU” 

-wdrażanie do reagowania na sygnały i polecenia nauczyciela 

-przygotowanie do nauki czytania  

-rozwijanie zainteresowań wiedzą przyrodniczą 

-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej 

-utrwalenie charakterystycznych cech zimnych obszarów świata   

-rozwijanie orientacji w przestrzeni  

-poszerzenie wiedzy dziecka na temat zwierząt polarnych 

-doskonalenie umiejętności tworzenia z sylab wyrazów  

-rozwijanie spostrzegawczości 
- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi  

- doskonalenie umiejętności matematycznych 

-kształtowanie prawidłowej postawy ciała 

-wdrażanie do doskonalenia czynności ubierania i rozbierania się  

-doskonalenie procesów analizy wzrokowe 

-doskonalenie umiejętności grafomotorycznych 

-poszerzenie wiadomości o kontynentach  Arktyka i Antarktyda 

-zachęcanie do czynnego udziału w zabawach ruchowych 

-utrwalenie  zdań na  torze  przeszkód               

-rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej 

-zachęcanie do rytmizowania tekstów nauczyciela i własnych 
 

 

 


