
Plan pracy na miesiąc styczeń w oddziale Jeżyki 

 

 

 

 

Tematy kompleksowe:  

  Styczeń   

Mijają dni, 

miesiące, lata... 

Zima i zwierzęta Babcia i dziadek Projekt zabawki  

Mija czas Uroki zimy Bal w przedszkolu Projekt zabawki  

Urodzinowe 

muffinki 

Spłoszony gil Moi dziadkowie Projekt zabawki  

Dwunastu braci Dokarmiamy ptaki Święto dziadków Projekt zabawki  

Co robią zimą dni 

tygodnia 

Kto dba o zwierzęta 

leśne 

Mój dzień z 

dziadkami 

Projekt zabawki  

Co robimy w dzień, 

a co robimy w nocy 

Wyprawa na biegun 

północny 

Wizyta dziadków Projekt zabawki  

 

Piosenka: „Czacza dla Babci i Dziadka”  

Dla babci czaczę tańczymy na lodzie 

Dla babci tańczyć możemy i co dzień 

Dla babci czaczę na soplach gra wiatr 

A my życzymy i śpiewamy tak 

 

Kochana babciu żyj sto lat 

Ciesz się wnukami i kochaj świat 

Kochana babciu żyj sto lat 

Śpiewaj z nami głośno cza cza cza 

 

Dal dziadka czacze tańczymy na lodzie 

Dal dziadka tańczyć możemy i co dzień 

Dal dziadka czaczę na soplach gra wiatr 

A my życzymy i śpiewamy tak 

 

Kochany dziadku żyj sto lat 

Ciesz się wnukami i kochaj świat 

Kochany dziadku żyj sto lat 



Śpiewaj z nami głośno cza cza cza 

 

Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby 

Malują uśmiech bez pędzla i farby 

I dla nich czaczę na soplach gra wiatr 

A my życzymy i śpiewamy tak 

 

Kochana babciu żyj sto lat 

Ciesz się wnukami i kochaj świat 

Kochany dziadku żyj sto lat 

Śpiewaj z nami głośno cza cza cza 

 

Wierszyki dla Dziadków 

Babcie bywają różne, lecz każda pamięta, że jednakowo zawsze kochają wnuczęta. To 

samo je cieszy, to samo raduje: nasz pocałunek, uśmiech i słowo... Dziękuję! 

 

Dziadku, Dziadku, czy to ty? 

Coś na twojej głowie lśni. 

To korona! Słowo daję! 

Przecież znam korony z bajek! 

Czy to fotel? 

Ale skąd! 

To nie fotel tylko tron! 

I w ogóle i w szczególe 

jesteś Dziadku dzisiaj królem! 

Pytasz co to za zagadka? 

To po prostu Święto Dziadka! 

 


