
STYCZEŃ – tematy tygodnia

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA 

1. Mija czas
2. Urodzinowe muffinki
3. Dwunastu braci
4. Co robią zimą dni tygodnia
5. Co robimy w dzień, a co robimy w nocy

ZIMA I ZWIERZĘTA

1. Uroki zimy
2. Spłoszony gil
3. Dokarmiamy ptaki
4. Kto dba o zwierzęta leśne
4. Wyprawa na biegun północny

BABCIA I DZIADEK

1. Bal w przedszkolu
2. Moi dziadkowie
3. Święto dziadków
4. Mój dzień z dziadkami
5. Wizyta dziadkowi

PROJEKT ZABAWKI

1. Poznajemy zabawki
2.W sklepie z zabawkami
3. Zabawki dawniej i dziś
4. Samodzielnie wykonane zabawki
5. Moja ulubiona zabawka

PIOSENKA

„ Kraina babci i dziadka”

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!

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 wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

2. Mama stara się jak może, by być bliżej nas,
    ale ciągle 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!

WIERSZ

„ Kocham babcię i dziadkami” - B. Formy

Kocham mocno babcię dziadka -
to nie żarty, moi mili,

dzisiaj im życzenia składam,
by sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnia
i wszystkiego mam już dosyć,
dziadek mocno mnie przytuli,

o to go nie trzeba prosić.
Gdy pomyślę o łakociach,
babcia zaraz coś upiecze.

Muszę przyznać, te wypieki
najwspanialsze są na świecie.

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach
przekazują wciąż wytrwale

swym kochanym wnukom, wnuczkom
rad życiowych całą gamę.

WIERSZ

„ Ptaki zimą” - I. R. Salach

Zawitała mroźna zima, 
idą długie szare dni.

Ciężko będzie znowu ptakom,
więc pomagać trzeba im.

Wysypiemy ziarno wróblom,
a sikorkom skwarki,

by na wiosnę zaśpiewały,
jak im dzieci pomagały.

       


