
 

Płynie czas 
 

 

Zima to ciężki czas dla zwierząt pozostających w tym okresie w Polsce. W czasie realizacji 

planu dzieci będą obserwować i odkrywać przyrodę w okresie zimy. Dzięki temu dzieci 

zrozumieją potrzebę opiekowania się i systematycznego dokarmiania ptaków w czasie zimy. 

Dzieci poznają też zwyczaje ptaków. W czasie tygodnia dzieci będą też wprowadzane w 

podstawy kodowania na podstawie metody ,,Kodowanie na dywanie’’. Częścią planu będzie 

też realizacja projektu międzynarodowego eTwinning. 

 

 

 

W czasie tygodnia poświęconego  Babci i Dziadkowi  dzieci będą przygotowywać 

uroczystość z okazji święta Dziadków.  

Dzieci będą poznawać teksty literatury , dzięki którym będą wzbudzać szacunek do członków 

najbliższej rodziny. Dzieci dowiedzą się jak ważne jest pomaganie innym.  

Dzieci poznają nową technikę plastyczną –colage  i wykonują laurki dla  najbliższych.  

W czasie zajęć plastycznych dzieci będą się uczyć dostrzegania regularności w układzie 

elementów i kontynuowania ciągu elementów. 

 

 
 

Stoisz smutny nasz bałwanku 

ze spuszczoną głową. 

Może chciałbyś mieć przy sobie 

panią bałwankową. 



 

Ref. Oj tak tak, oj tak tak 

dobrej żony wciąż mi brak. 

Oj tak tak, oj tak tak 

bałwankowej brak. 

 

Ma korale z jarzębiny 

bałwankowa żona. 

Ale łatwo poznać z miny, 

że dziś jest zmartwiona. 

 

Ref. Oj tak tak, oj tak tak 

mego synka jeszcze brak. 

Oj tak tak, oj tak tak 

mego synka brak. 

 

Stoi bałwan z bałwankową 

w środku zaś bałwanek. 

Jeszcze chwilka i rozpoczną 

bałwankowy taniec. 

 

Ref. Oj tak tak, oj tak tak 

przydałby się jeszcze brat. 

Oj tak tak oj tak tak 

przydałby się brat.  

 

Już wesołe dwa bałwanki 

tańczą z rodzicami. 

I my także się pobawmy 

razem z bałwankami. 

 

Ref. Oj tak tak, oj tak tak 

zatańcz z nami raz i dwa. 

Oj tak tak oja tak tak 

zatańcz raz i dwa. 

 

 



 
Wstaję  dziś  rano, 

Uwierzyć  nie mogę , 
Biał y ś nieg przykrył  

Domy, pola i drogę . 
 

Ach jak cudownie, 
Bę dzie od ranka, 

Jeź dzić  na nowych, 
Drewnianych sankach. 

 
A moż e lepiej, 

Gdyby mróz ś cisną ł , 
Zał oż yć  ł yż wy, 

Wyjś ć  na lodowisko? 
 

Mam takż e chę ci 
Wypróbować  narty, 

Zjeż dż ać  z kolegami, 
Którzy lubią  ż arty. 

 
Siostra mnie namawia, 

Abym na dwór wyszedł , 
Lepić  z nią  bał wana, 
Lecz ja ledwie dyszę ! 

 
Tak, wię c sobie siedzę ,  

Patrzę  w okno i myś lę , 
Czy zdą ż ę  wyjś ć  na dwór? 

Zanim czar zimy pryś nie? 
 


