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Poniedziałek 18.01.2021 

Temat: Moi kochani dziadkowie 

1. Rozmowa na temat zbliżającego się święta: dnia babci i dziadka  

- oglądanie zdjęć babć i dziadków, rozmowy na temat dziadków: zachęcanie do 

zdobywania informacji na temat dzieciństwa babć i dziadków, uwrażliwianie na 

potrzeby osób starszych, okazywanie szacunku , zachęcanie do pomagania im, 

podawanie przykładów takiej pomocy) 

2. słuchanie wiersza: Nowoczesna babcia  

  

"NOWOCZESNA BABCIA"   

 

Nowoczesna babcia 

Nie założy kapcia 

Woli getry od spódnicy 

Gdy zje ciastko zaraz ćwiczy. 

 

Zamiast kremu z czekoladą 

Jabłka i sałatę zjada. 

Kiedy proszę przebrać lalę 

Babcia mówi po serialu. 

 

Zamiast robótki na drucie 

Woli gumy „Orbit” żucie. 

Gdy spać kładę się wieczorem 

Marzę: o bajce z humorem 

O piosence do podusi 

- bo zasypiam w kolebusi... 

A muzyka z płyty gra 

Śpijcie dzieci a a a... 

 

- rozmowa nt. treści wiersza, czy moja babcia podobna jest do babci z wiersza? 

 

3.Tworzenie opisu babci i dziadka: dzieci poszukują jak największej liczby 

określeń przymiotnikowych mówiących o wyglądzie i cechach charakteru babci 

i dziadka. 

Babcia jest- dobra, łagodna, mądra, wesoła, ładna itp. 

Dziadek jest- mądry, spokojny, silny, odważny itp. 



 

Dzieci podają określenia a rodzic zapisuje je na dużym kartonowym sercu. ( 

serce wycięte przez dziecko można wykorzystać jako upominek dla dziadków 

uzupełniając zdjęciem babci i dziadka 

 

4. Słuchanie i nauka piosenki dla babci i dziadka 

Wyczaruję dla Babuni. 

Wyczaruję dla babuni suknię z kropli rosy 

Szal z obłoczków, wstążkę z tęczy wplotę jej we włosy. 

Babciu, droga babciu, to wszystko dla ciebie 

babciu, droga babciu bardzo kocham ciebie. 

Namaluję dziadziusiowi rybek pełną rzekę, 

Koszyk grzybów, działkę z domkiem, pieska na pociechę. 

Dziadku, drogi dziadku, to wszystko dla ciebie 

dziadku, drogi dziadku bardzo kocham ciebie. 

https://www.youtube.com/watch?v=PbXwYRGSbkU 

 

 

5. Zabawa z literą B b: podawanie jak największej liczby wyrazów 

rozpoczynających się na głoskę b, poznanie litery B b, wodzenie palcem po 

literze, ozdabianie litery B b. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PbXwYRGSbkU


 

 

Wyklej plasteliną literę b 



 

 

Dyplom-dla-Dziadka(
1).pdf

Dyplom-dla-Babci-1.p
df  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 19.01.2021 

Temat: Upominek dla babci i dziadka 

1.Zabawa muzyczno-ruchowa Kwiatek dla babci i dziadka 

Dzieci swobodnie tańczą przy muzyce, trzymając w rękach paski bibuły. 

Podczas przerwy w muzyce układają na dywanie z bibuły kształt wymyślonego 

kwiatka. 

2. Wykonanie upominku dla babci i dziadka przykładowe propozycje 

  

 

3.  Ćwiczenia z liczeniem w podskokach | rytmika dla dzieci 

 

 https://youtu.be/bzboHM5GUzg 

 

https://youtu.be/bzboHM5GUzg


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


