
Tematy kompleksowe 

na miesiąc : STYCZEŃ

1. Mijają dni, miesiące,lata.

2. Zima i zwierzęta.

3. Babcia i dziadek.

4. Projekt teatr.

Dziecko:

– Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, 

biegu, skłonów, celowania.

– Rozumie następstwo dni i nocy.

– Rozwiązuje zagadki.

– Układa sekwencje z obrazków (przedtem, potem).

– Poznaje tradycje sylwestrowe i noworoczne.

– Rozpoznaje ptaki i je dokarmia.

– Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.

– Zna nazwy niektórych ptaków zimujących w Polsce.

– Rozpoznaje figury geometryczne.

                                   - Liczy w dostępnym dla siebie zakresie.

                                          - Rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą.

                                               - Opowiada o babci i o dziadku.

            -                                       -  Stosuje słowa dotyczące teatru.

                                                          - Dzieli rytmicznie słowa (na sylaby).



BABCIU, DROGA BABCIU...

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?
My tupiemy tup-tup-tup
Teraz babciu ty to zrób!

 
Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?
My klaszczemy raz dwa trzy

Teraz babciu zrób to ty.
 

Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy raz, dwa, trzy
 Teraz babciu podskocz ty!

 
Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?
My całuski damy ci,

Teraz babciu daj nam ty!



KIEDY BABCIA BYŁA MAŁA...

Kiedy babcia była mała to sukienkę i fartuszek krótki miała.

Małe nóżki chude rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

Refren
I co , i co , że babcia nam urosła ,

że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra.
I co , i co , to ważne że mam babcię ,

że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią.

A gdy dziadek był malutki , to nie nosił adidasów tylko butki.
Nie miał wąsów ani brody , no i nie chciał jeść marchewki tylko lody!

Refren
I co , i co , że dziadek urósł trochę ,

że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem.
I co , i co , to ważne że mam dziadka ,

że bardzo kocham go i lat mu życzę sto!

Dawno temu babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę.
Dziś na spacer idą sobie , a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię.

Refren
I co , i co , że trochę nam urośli ,

że nie są dzieciakami , że ważni z nich dorośli.
I co , i co , to ważne że są z nami ,

niech żyją długi czas i zawsze lubią nas.


