
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Tematy kompleksowe  
w miesiącu styczniu:  

 

1. Mijają dni, miesiące, lata 
2. Projekt Bezpieczeństwo  
3. Babcia i Dziadek 
4. Zima i zwierzęta  

 
 
Umiemy: 

• uważnie słuchać opowiadań, wierszy i odpowiadać na pytania; 

• układać obrazki historyjki we właściwej kolejności; 

• wskazać przedmioty w wybranym kolorze; 

• stosować pojęcia: długi – krótki, wysoki  - niski; 

• zgodnie bawić się z innymi, dzielić się zabawkami; 

• poruszać się zgodnie z tempem i charakterem utworu; 

• śpiewać piosenki, wyklaskiwać rytm i tańczyć; 

• rozwijać umiejętności klasyfikowania; 

• prawidłowo liczyć w zakresie 4 i więcej; 

• naśladować odgłosy; 

• wymienić akcesoria używane przez strażaka, policjanta, lekarza 

• wybrać numer alarmowy 112; 

• okazać szacunek osobom starszym; 

• wykonać prezent – laurkę dla babci i dziadka 

• wykonywać prace plastyczną; 
 

 



  

 
 

 

 

 

 

PIOSENKA:  

„Dokarmiamy ptaki” 

 

I. Przyszła zima, zasypała śniegiem cały świat,    

pod kołderką skryła ziarnka i nasionka traw.    

 

Ref.: Hej, wróbelki, sikoreczki, nie bójcie się zimy!  

Dzieci dla was już szykują kawałki słoniny 

i nasionka słonecznika, i okruszki chleba.  

Będzie dla was smakołyków tyle, ile trzeba  

  

II. Zimno w lesie, zimno w parku, 

straszy śnieg i mróz,  

ale ptaszki się nie boją,  

nie są głodne już.  

Ref.: Hej, wróbelki...  

 

III. Zima może sypać śniegiem, 

mroźnym wichrem wiać, 

ale ptaszki już spokojnie  

  mogą w gniazdkach spać.  

 

 

 

 



 
 
 

 
 

PIOSENKA DLA BABCI I DZIADKA  
  

I. Gdy mama nie ma czasu, a tata w pracy jest, 
to ukochana babcia przygarnie chętnie mnie. 

 
 Ref.: To babcia, babcia, babcia wciąż uczy, jak mam żyć, 

o dawnych pięknych czasach opowie tak jak nikt.  
I zawsze mi pomoże, bo wciąż tuż obok jest. 
Przytuli, pocałuje. Tak bardzo kocha mnie! 

 
II. Gdy mama robi pranie, a tata wyjazd ma,  

jest zawsze przy mnie dziadek. On świetnie o mnie dba. 
  

Ref.: To dziadek, dziadek, dziadek wciąż uczy, jak mam żyć, 
o dawnych pięknych czasach opowie tak jak nikt. 

I zawsze mi pomoże, bo wciąż tuż obok jest.  
Przytuli, pocałuje. Tak bardzo kocha mnie! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      PIOSENKA:  

„Bałwankowa rodzina” 

 

Stoisz smutny nasz bałwanku 

Ze spuszczoną głową 
Może chciałbyś mieć przy sobie 

Panią bałwankową 
Oj tak tak oj tak tak 

Dobrej żony wciąż mi brak 

Oj tak tak oj tak tak 

Dobrej żony brak 

Ma korale z jarzębiny 

Bałwankowa żona 

Ale łatwo poznać z miny 

Że dziś jest zmartwiona 

Oj tak tak oj tak tak 

Mego synka jeszcze brak 

Oj tak tak oj tak tak 

Mego synka brak 

Stoi bałwan z bałwankową 
W środku zaś bałwanek 

Jeszcze chwilka i rozpoczną 
Swój zimowy taniec 

Oj tak tak oj tak tak 

Przydałby się jeszcze brat 

Oj tak tak oj tak tak 

Przydałby się brat 

Już wesoło dwa bałwanki 

Tańczą z rodzicami 

I my także się pobawmy 

Razem z bałwankami 

Oj tak tak oj tak tak 

Zatańcz z nami raz i dwa 

Oj tak tak oj tak tak 

Zatańcz raz i dwa 

 

 

 

 



 

„Piosenka dla dziadków” 

 

Kiedy Babcia  humor ma, 

to muzyka głośno gra! 

Wkoło stołu, na dywanie, 

zaczynamy tańcowanie: 

 

Prawa noga, lewa noga 

hop w przód i hop w tył i hop w przód i 

Prawa noga, lewa noga 

hop w tył i na końcu obrót. 

 

Kiedy Dziadek  humor ma, 

to muzyka głośno gra! 

Wkoło stołu, na dywanie, 

zaczynamy tańcowanie: 

 

Prawa noga, lewa noga….. 

 
 
 

 

 


