
Tematyka tygodnia: Babcia i dziadek to skarb 

Grupa: 5-latki  

16.01.-20.01.23 r.  

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka: 

zna imiona babci i dziadka  

określa stosunki łączące dziadków i rodziców  

odczuwa chęć udzielania pomocy osobom starszym  

rozumie stopnie pokrewieństwa w rodzinie  

wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów niewerbalnych  

 dostrzega ważną rolę dziadków w życiu dzieci  

wykonuje prace plastyczne według instrukcji nauczyciela  

 darzy babcię i dziadka szacunkiem  

posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi  

prezentuje pamiątki rodzinne  

wykazuje zainteresowanie poznawaniem historii własnej rodziny 

 

Tematyka tygodnia: Babcia i dziadek to skarb 

Grupa: ,,Jagódki” 5-latki  

16.01-20.01.23 r.  

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka: 

• zna imiona babci i dziadka  

• określa stosunki łączące dziadków i rodziców  

• odczuwa chęć udzielania pomocy osobom starszym  

• rozumie stopnie pokrewieństwa w rodzinie  

• dostrzega ważną rolę dziadków w życiu dzieci  

• wykonuje prace plastyczne według instrukcji nauczyciela  

• darzy babcię i dziadka szacunkiem  

• posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi  

• prezentuje pamiątki rodzinne  

• prezentuje umiejętności recytatorskie i wokalne podczas przedstawienia z okazji Dnia Babci i 

Dziadka 

 

 



Tematyka tygodnia: Babcia i dziadek to skarb 

Grupa: 5-latki  Żabki 

16.01.-20.01.23 r.  

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka: 

zna imiona babci i dziadka  

określa stosunki łączące dziadków i rodziców  

odczuwa chęć udzielania pomocy osobom starszym  

rozumie stopnie pokrewieństwa w rodzinie  

wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów niewerbalnych  

 dostrzega ważną rolę dziadków w życiu dzieci  

wykonuje prace plastyczne według instrukcji nauczyciela  

 darzy babcię i dziadka szacunkiem  

posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi  

prezentuje pamiątki rodzinne  

wykazuje zainteresowanie poznawaniem historii własnej rodziny 

 

Kto to taki: mama mamy, tata taty? 

16– 20. 01. 2023r. 

„Pszczółki” 

 

 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:   

− jakimi zabawkami bawili się ich dziadkowie i babcie, 

− w jakie zabawy i gry bawili się i grali, 

− jak wygląda litera y, Y, jak się ją pisze, 

− jak wygląda cyfra 9, jak się ją pisze, 

− jak przygotować prezent oraz przedstawienie dla babci i dziadka. 

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka: grupa Muchomorki 

Tematyka tygodnia: Czas z babcią i dziadkiem 

Termin:16-20.01.2023r. 

Dziecko:  

 



• odczuwa i przejawia swoją przynależności do rodziny 

• uczy się szacunku w stosunku do osób  starszych 

• słucha w skupieniu wierszy i opowiadań 

• śpiewa piosenki, ilustruje słowa ruchem 

• rozumie pojęcie „para” 

• klasyfikuje przedmioty 

• porównuje długości 

• uczy się wiersza na pamięć 

• rozwija kreatywność poprzez wykonywanie prac plastycznych 

 
 

Tematyka tygodnia: babcia i dziadek to skarb. 

Grupa: Jeżyki 5-latki 

16.01.23 – 20.01.23 

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka: 

- wzmacnia więzi emocjonalne z dziadkami i okazuje szacunek osobom starszym, 

- doskonali kompetencje matematyczne w zakresie liczenia elementów, klasyfikacji i 

porównywania zbiorów, 

- poznaje historię i tradycję własnej rodziny, 

- odczuwa potrzebę sprawiania przyjemności bliskim osobom, 

- wie, jak sprawić przyjemność bliskiej osobie, samodzielnie wykonuje pracę plastyczną, 

- rozumie pojęcie „portret” 

 

Temat tygodnia: „Młodsi i starsi” 

16.01.23 – 20.01.23 

6-latki - Pingwinki 

 

 

Dziecko: 

− wskazuje zachowania świadczące o niesieniu pomocy i okazywaniu szacunku osobom 

starszym; 

− posługuje się pojęciami o przeciwstawnych znaczeniach; 



− wskazuje litery b, B wśród innych liter;  

− czyta proste sylaby, wyrazy i teksty słowno- obrazkowe w zakresie poznanych liter; 

− współpracuje z dziećmi podczas wspólnego ozdabiania elementów dekoracji; 

− porównuje długość elementów, stosując zwroty dłuższy, krótszy; 

− uczy się piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

 

 

Grupa: Krasnale 

Temat tygodnia: Czas z babcią i dziadkiem 

Termin realizacji: 16-20.01.2023 

 

Cele ogólne: 

- poznaje kalendarz  

- wie, w jaki sposób pomagać osobom starszym 

- rozwija mowę komunikatywną 

- czuje się współgospodarzem uroczystości  

- potrafi kulturalnie zachować się w czasie występu i poczęstunku 

- zna słowa grzecznościowe i stosuje je adekwatnie do sytuacji  

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka- grupa Tygryski 

 

Temat tygodnia: Czas z babcią i dziadkiem 

Termin realizacji: 16- 20.01.2023 

Dziecko: 

- opanowuje wiersze, piosenki i tańce dla babci i dziadka 

- wykonuje prezent dla gościa 

- rozumie pojęcie „para” 

- klasyfikuje przedmioty 

- posługuje się nożyczkami 

- rozwija kreatywność podczas wykonywania prac plastycznych 

 

 

 

 

 
 



 



Sarenki 

Temat: Zima w pełni 

Zamierzone cele do osiągnięcia: 

-potrafi wyjaśniać proste zjawiska fizyczne np. topnienie lodu, 

-naśladuje zwierzęta leśne, 

-rozumie pojęcia pod, nad, obok, na, za, przed 

-wymienia i wskazuje elementy z , których składa się bałwanek, 

-starannie wykonuje pracę plastyczną 

, 

 

                                                    Grupa  – Zajączki   5- latki 

                                     Tematyka tygodnia: Babcia i dziadek to skarb 

                                                          16.01.-20.01.2023 

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka: 

- doskonali sprawność manualną podczas wykonywania prezentu dla babci i dziadka, 

- wzmacnia więzi emocjonalne z dziadkami i okazuje szacunek osobom starszym, 

- śpiewa piosenkę ,,Kochamy Was”, 

- kulturalnie zachowuje się podczas przedstawienia, 

- bierze udział w zajęciach bibliotecznych ,,Przegrywanie to nic złego- skąd się biorą burze?”. 

 
 

Temat tygodnia: „Młodsi i starsi” 

16.01.23 – 20.01.23 

6-latki - Myszki 

 

 

Dziecko: 

− wskazuje zachowania świadczące o niesieniu pomocy i okazywaniu szacunku osobom 

starszym; 

− posługuje się pojęciami o przeciwstawnych znaczeniach; 

− wskazuje litery b, B wśród innych liter;  

− czyta proste sylaby, wyrazy i teksty słowno- obrazkowe w zakresie poznanych liter; 

− współpracuje z dziećmi podczas wspólnego ozdabiania elementów dekoracji; 

− porównuje długość elementów, stosując zwroty dłuższy, krótszy; 

− uczy się piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


