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PLANY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 
 

STYCZEŃ 

 

GRUPA „SKRZATY” 

5/6 – LATKI 

 

2022/2023 

 

2.01.2023 – 6.01.2023 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE 
 
DZIEŃ 1: CHOINKA DLA PTAKÓW 
DZIEŃ 2: PTASZEK Z GAZETY 
DZIEŃ 3: GŁODNY PTASZEK 
DZIEŃ 4: MÓJ TYDZIEŃ 
DZIEŃ 5: 6 STYCZNIA – ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYD. 

 
 

PIOSENKA 
 

„Ptasi bar” 

 
1. 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, tak! 

2. 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. 

3. Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil, 

lubię spędzać tu codziennie kilka chwil. 

I choć wicher śnieg przywiewa – mroźny zimy znak, 

zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 

 

 
WIERSZ 

 
„Głodne ptaszki”  

Biegały ptaszki, biegały  

Po śniegu jak płótno białym.  

Stukały dzióbkiem w okienko:  

-Rzućcie nam dzieci ziarenko!  

Ziemia na kamień zmarznięta.  
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Czy o nas nikt nie pamięta?  

Wybiegły dzieci z przedszkola,  

Sypią ziarenka dokoła.  

Ptaszki ziarenka zebrały  

I dalej – frr - poleciały. 

 
„Zimowe dni"  
P. Beręsewicz 

Ziemia śniegiem zasypana, 

dniom się nie chce wstawać z rana. 

Chętnie spałyby dzień cały, 

Ale dzieci się zleciały. 

I wołają: "Niech pan wstanie! 

Żal takiego dnia na spanie!" 

Poniedziałek po kryjomu 

tylko nos wystawia z domu. 

Wtorek śmielszy jest od brata 

i przed domem śnieg zamiata. 

Środa śledzi ślad zająca, 

Czwartek puch z choinek strąca. 

Piątek białą kulę toczy, 

a Sobota mrużąc oczy 

do Niedzieli śnieżką strzela. 

Głośno śmieje się Niedziela, 

otrzepując bitwy skutki. 

Żal, że w zimie dzień za krótki! 

 

9.01.2023 – 13.01.2023 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

ZABAWY NA ŚNIEGU 
 
DZIEŃ 1: TANIEC BAŁWANKÓW I PŁATKÓW ŚNIEGU 
DZIEŃ 2: BEZPIECZNIE BAWIMY SIĘ NA ŚNIEGU 
DZIEŃ 3: ZIMOWE SKOJARZENIA  
DZIEŃ 4: ZIMOWE RACHUNKI 
DZIEŃ 5: UBIERAMY SIĘ CIEPŁO  
 

PIOSENKA 
 

„Zima” 
Fiu! Fiu! Fiu! gwiżdże wiatr, 

Gwiżdże wiatr na cały świat. 

Leci, leci przez zagony, 

Tańczy wkoło jak szalony! 

 

Ref.: Ani wiatru, ani zimy 

My się wcale nie boimy 

Bo na wiatr, na wiaterek 

Ty masz futro ja sweterek. 

 

Hu-ha, hu-ha, niechaj sobie dmucha! } 2x 
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Pada śnieg, pada śnieg, 

Pada nocą i we dnie. 

Tyle śniegu napadało, 

Wszędzie czysto, wszędzie biało! 

 

Ref.: Ani wiatru, ani zimy 

My się wcale nie boimy, 

Bo na śniegu każdy wszędzie 

Saneczkami jeździć będzie! 

 

Oj, da dana, śniegu po kolana! } 2x 

 

Trach, trach, trach, trzeszczy mróz, 

Jak upadniesz będzie guz. 

Oj, dmuchają w ręce ludzie, 

Tupią tup, tup, tup po grudzie. 

 

Ref.: Ani mrozu, ani zimy 

My się wcale nie boimy, 

Bo na lodzie jest uciecha, 

Gdy na łyżwach można jechać! 
W lewo, w prawo mkniemy sobie żwawo! } 2x 

 
WIERSZ 

 
„Śnieżynki” 

J. Ratajczak 
Lecą niezmordowane, 

w czapeczkach futrzanych. 

Zaciskają piąstki w biegu, 

miasta i wioski kryją pod śniegiem. 

Wokół kominów krążą, 
lecz rozgrzać się nigdy nie zdążą. 

Zaglądają do okien, 

niczym gwiazdki wysokie, 

z rozpłaszczonymi na szybach noskami, 

drżą i giną, 
porwane przez zamieć. 

 
 

16.01.2023 – 20.01.2023 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

WSZĘDZIE BIAŁO 
 

DZIEŃ 1: GDY ŚNIEG JEST BIAŁY  
DZIEŃ 2: KTO LUBI LODY? 
DZIEŃ 3: MROZEM MALOWANE  
DZIEŃ 4: NA DALEKIEJ PÓŁNOCY 
DZIEŃ 5: ZWIERZĘTA DALEKIEJ PÓŁNOCY 
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PIOSENKA 

 
„Pingwin i miś” 

Chory pingwin zadzwonił do misia 

drogi misiu, przyleć tu dzisiaj 

już od rana czuje się źle 

może mógłbyś pocieszyć mnie 

 

Miś brunatny przetarł oczy 

szybko do samolotu wskoczył 

zabrał ze sobą pszczeli miód 

może pingwina boli dziś brzuch 

 

Kiedy przyjaciel w potrzebie jest 

trzeba mu szybko zwieść lek 

kiedy przyjaciel w potrzebie jest 

trzeba mu szybko zwieść lek 

kiedy przyjaciel w potrzebie jest 

trzeba mu szybko zwieść lek 

trzeba mu zwieść lek 

 

Drogi misiu, dobrze ze jesteś 
może mógłbyś pomieszkać jeszcze 

całe lato byłem tutaj sam 

a często bóle brzuszka mam 

 

Miś pomyślał tylko przez chwilę 
mogę zostać z tobą na zimę 

pingwin z radości otworzył dziób 

teraz w igloo będzie ich dwóch 
 

WIERSZ 
„Śnieg”  

L. J. Kern 
Czy wam nie przyszło nigdy do głowy,  

Że śnieg powinien być kolorowy?  

Albo zielony, Albo czerwony,  

Liliowy Albo beż.  
Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,  

A bałwan biały nie byłby,  

ale Albo zielony,  

Albo czerwony,  

Liliowy Albo beż.  
Śnieżki tak samo w zimowej porze  

Byłyby wtedy w jakimś kolorze.  

Albo zielone, Albo czerwone, Albo beż.  
Bardzo kolory by się przydały,  

A tu tymczasem wciąż pada biały,  

Biały, bielutki,  

Miękki, mięciutki,  

Świeży, świeżutki 

Śnieg. 
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23.01.2023 – 27.01.2023 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

ODWIEDZILI NAS BABCIA I DZIADZIUŚ 
 

DZIEŃ 1: JAKA JEST BABCIA? JAKI JEST DZIADEK? 
DZIEŃ 2: ROBIMY PREZENTY 
DZIEŃ 3: DRZEWO GENEALOGICZNE  
DZIEŃ 4: ŚPIEWAMY BABCI 
DZIEŃ 5: DLA BABCI I DLA DZIADKA 

 

PIOSENKA 

„Kochamy was” 
Czy wy wiecie moi mili czy wy wiecie 

Ile babć i dziadków jest na całym świecie 

Właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają 
Więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą. 

Kochamy was, kochamy całym sercem 

I radości chcemy dać wam jak najwięcej. 

Nasze buzie uśmiechnięte 

Dziś życzenia ślą przepiękne 

Żyj babuniu, żyj dziadziuniu latek sto. 

Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają 
Zawsze dla nas niespodzianek wiele mają. 
Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy. 

Głośno teraz podziękować chcemy wam. 

Kochamy was… 

Babcia bardzo często mamę zastępuje 

Zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje. 

Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy. 

Babcia, dziadek za to zawsze mają czas. 

Kochamy was… 

„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. 

 

Ref. Kochana babciu żyj sto lat. 

Ciesz się wnukami i kochaj świat. 

Kochana babciu żyj sto lat. 

Śpiewaj z nami głośno cza cza cza. 

 

Dla dziadka czacze tańczymy na lodzie. 

Dla dziadka tańczyć możemy i co dzień. 
Dla dziadka czaczę na soplach gra wiatr. 
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A my życzymy i śpiewamy tak. 

 

Ref. 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. 

 

Ref. Kochana babciu żyj sto lat 

Ciesz się wnukami i kochaj świat 

Kochany dziadku żyj sto lat 

Śpiewaj z nami głośno cza cza cza. 

 
 

WIERSZ 
 

„Dla babci i dziadka” 
Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia 

W poniedziałki pomyślności 

A we wtorki kosz radości. 

W środy, czwartki precz zmartwienia. 

Niech i w piątki strapień nie ma. 

Na soboty i niedziele 

Życzymy odpoczynku wiele. 

 


