
STYCZEŃ 

Tematyki do realizowania: 

 

1. Zwierzęta są głodne: 

-Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik. 

-Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie 

aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia. 

– Odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, 

pojutrze. 

 

2. Zabawy na śniegu: 

-Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, 

-Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w 

miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na 

zamarzniętym  stawie. 

 

3. Odwiedzili nas babcia i dziadziuś: 

-Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, 

siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek. 

-Podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama 

mamy lub mama taty. 

Piosenki do nauki: 

,,Ptasi bar’’(sł..i muz. Krystyna Gowik) 

Przyszła zima, otwieramy ptasi bar, ptasi bar, 

w którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar. 

Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak: 

Zaproszenie tutaj ma każdy ptak! 



Ref. Ptasi bar czynny jest cały dzień. 

Można dostać tu śniadanko i obiadek też. 

Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak. 

Karmnik to jest ptasi bar, tak, tak! 

W ptasim barze pełno gości, dziobią tu, dziobią tam, 

ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam. 

Dwie sikorki już czekają na słoninki smak. 

Zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 

Ref. Ptasi bar czynny jest cały dzień… 

Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil, 

lubię spędzać tu codziennie kilka chwil. 

I choć wicher śnieg przywiewa – mroźny znak, 

zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 

Ref. Ptasi bar czynny jest cały dzień… 

,,Wesoła babcia’’(sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło) 

1.Moja babcia lubi śpiewać, 

moja babcia lubi grać. 

Lubi czytać dobre książki, 

a w niedzielę dłużej spać. 

Ref. Bo nieprawda, że to babcie 

muszą ciągle w kuchni stać, 

smażyć placki, jajecznice 

i ubrania nasze prać. 

2.Moja babcia jest zadbana 

i ubiera modnie się. 

Chodzi często do fryzjera 

i wspaniale trzyma się. 

Ref. Bo nieprawda, że to babcie… 

3.A ja kocham swoją babcię 

i pomagam ciągle jej. 



Chcę, by długo była młoda 

i by żyło się jej lżej. 

Ref.: Bo nieprawda, że to babcie… 

Wiersz: 

Wanda Chotomska ,,Wiersz dla babci’’ 

Z okazji Święta Babci, 

ja dzisiaj Babcię nauczę, 

jaka powinna być wnuczka 

i jaki powinien być wnuczek. 

Po pierwsze proszę Babci – 

ja już tak od dawna uważam, 

że nic tak wnucząt nic zdobi, 

jak piękny uśmiech na twarzach. 

Uśmiech jest dobry na co dzień, 

a nie wyłącznie od święta, 

więc wnuczek ma się uśmiechać, 

a wnuczka ma być uśmiechnięta. 

 


