
  
 

ROZKŁAD MATERIAŁU  
MIESIĄC STYCZEŃ 

 
 

Witamy Nowy Rok 
1. Nowy Rok 

2. Uchwycić czas 
3. Cztery pory roku 

4. Dwanaście miesięcy 
5 Tydzień po tygodniu 

 

Co można robić zimą? 
1. Zimowy krajobraz  

2. Jak się ubrać, gdy jest zimno?  
3. Rzeźby ze śniegu i lodu  

4. Eksperymenty ze śniegiem i lodem  
5. Tropy na śniegu  

 

Święto babci i dziadka 
1. Wspomnienia babci i dziadka  
2. Zabawy z babcią i dziadkiem  

3. Upominek dla babci  
4. Upominek dla dziadka  

5. Zapraszamy na przedstawienie! 
 

Zimowe mistrzostwa sportowe 
1. Bezpieczne zabawy zimą  
2. Zabawy na śniegu i lodzie  

3. Zimowe dyscypliny sportowe  
4. Zimowa rozgrzewka  

5. Zimowe mistrzostwa sportowe  
 
 
 
 
 

 
 

WIERSZ 
 

 

„Dziękujemy Babciu, Dziadku!” 
 

Dziś przed wami tu stoimy  

i powiedzieć jedno chcemy, 

Że za wszystko babciu, dziadku 

Szczerze dzisiaj dziękujemy! 

 

Za to, że jesteście z nami, 

Że tak bardzo nas kochacie, 

Że tak wiele nas uczycie 

I że o nas zawsze dbacie. 

 

Choć jesteśmy jeszcze mali 

i o życiu nic nie wiemy 

o tym, co jest najważniejsze 

od was się nauczyć się chcemy! 

 



 

PIOSENKA 
 

„Piosenka dla babci i dziadka” 
 

1.W świecie zwyczajnych ludzkich spraw 

Każdy gdzieś pędzi każdy gna 

Tam niezwykłą wartość w sobie ma 

Babcia z dziadkiem a ja kocham ich co dnia 

 

Ref: Powiedz babciu powiedz dziadku powiedz mi 

Kto za wami tęskni i kto o was śni 

Zaraz weekend szkoła kończy się ja wiem 

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się 

 

2.Powiedz babciu czy ktoś bardziej kocha cię 

Bo tyś jest dobrocią samą w sobie mi 

Że mi dałaś mamę tatę w końcu ja 

Zaistniałam (em) na tym świecie żeby trwać 

 

Ref: Powiedz babciu powiedz dziadku powiedz mi 

Kto za wami tęskni i kto o was śni 

Zaraz weekend szkoła kończy się ja wiem 

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się 

 

3.Powiedz dziadku kto bardziej kocha cię 

Za ten czas w którym z nami jesteś ty 

I niech trwa ta chwila bo dziś wiem 

Że zastąpić ciebie nikim nie da się 

 

Ref: Powiedz babciu powiedz dziadku powiedz mi 

Kto za wami tęskni i kto o was śni 

Zaraz weekend szkoła kończy się ja wiem 

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się 

 

 
                                                                                                                                                           
      



 


