
PIOSENKA MIESIĄCA:  

"Kraina babci i dziadka" K. Gowik 

1. Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas. 
Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas. 
Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia. 
Ale za to  babcia z dziadkiem mają niezły plan! 
Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam! 

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe, 
karuzela i spacer z psem, 
wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem! 
A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki. 
Potem pizza, a może dżem? 
Wszystko wyczarowała dziadek z babcią, ja to wiem! 

2. Mama stara się jak może, by być bliżej nas, 
ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas! 
Tata stara się jak może, aby z nami być, 
ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć. 
Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć! 

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe, 
karuzela i spacer z psem, 
wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem! 
A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki. 
Potem pizza, a może dżem? 
Wszystko wyczarowała dziadek z babcią, ja to wiem! 

 



WIERSZYK MIESIĄCA: 

"Kocham babcię i dziadka" B. Forma 

Kocham mocno babcię, dziadzia – 
to nie żarty, moi mili, 
dzisiaj im życzenia składam, 
by sto latek jeszcze żyli. 

Kiedy smutek mnie ogarnia 
i wszystkiego mam już dosyć, 
wtedy dziadziu mnie przytuli, 
o to go nie trzeba prosić. 

Gdy pomyślę o łakociach, 
wtedy babcia coś upiecze. 
Muszę przyznać, te wypieki 
są najlepsze na świecie. 

Babcia z dziadziem w wolnych chwilach 
przekazują wciąż wytrwale 
swym kochanym wnukom, wnuczkom 
rad życiowych całą gamę. 

 

 



ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – 

WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ W 

GRUPIE BIEDRONKI  

Tematy kompleksowe: 

 
Tydzień I – Czy można cofnąć czas?- zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu, 

odczytywanie godzin na zegarze, zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy, 

rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, zapoznanie z rytmicznym następstwem 

pór roku, zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku, zapoznanie z nazwami 

miesięcy i ich kolejnością. 

 

Tydzień II – Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?- rozwijanie wiedzy ogólnej o 

zwierzętach leśnych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, zapoznanie z pracą 

leśniczego, rozwijanie słownictwa – biernego i czynnego, rozwijanie umiejętności budowania 

wypowiedzi i zdań. 

 

Tydzień III- Kto to taki: mama mamy, tata taty?- zapoznanie z tradycyjnymi grami i 

zabawami, przygotowanie upominków dla babci i dziadka, doskonalenia umiejętności 

występowania przed publicznością, wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem. 

 

Tydzień IV – Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?- zapoznanie z grami i zabawami 

karnawałowymi, zapoznanie z wybraną tradycją karnawałową, zapoznanie z wpływem cukru 

na zdrowie człowieka, rozwijanie myślenia przestrzennego, rozwijanie umiejętności 

konstrukcyjnych. 

 

 
                                                                                                                                                                                    

 

 
                                                                                                                                                                                           

Plan sporządziła: mgr Agnieszka Orlik 


