
Materiały do pracy zdalnej dla grupy Motylki 

 na środę 20 stycznia 2021 

1.Historia Dnia Babci i Dziadka w Polsce 

W Polsce Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22 stycznia. W 
te święta wnuki mają okazję podziękować swoim dziadkom za trud włożony w 
wychowanie, za czas im poświęcony, za troskę, opiekę, zabawę i przekazaną 
wiedzę. Przedszkolaki i młodzi uczniowie przygotowują w szkołach 
przedstawienia dedykowane dziadkom, wykonują laurki, rysunki i inne 
prezenty. Starsi wnukowie składają dziadkom wizyty, wręczając upominki, 
wspominając dawne lata, oglądając zdjęcia i spędzając razem czas. 
Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” 
w 1964 roku, a jego datę zawdzięczamy Mieczysławie Ćwiklińskie - znanej 
sławie kina i teatru. Tego właśnie dnia w 1965 roku kobieta miała wystąpić w 
Poznaniu. Pani Ćwiklińska była już kobietą w sędziwym wieku, bo miała aż 85 
lat. Redakcja "Expressu Poznańskiego" wręczyła jej tort oraz kwiaty, 
ustanawiając tym samym ten dzień - Dniem Babci, którego głównym 
pomysłodawcą był Kazimierz Flieger. Tradycja ta została podtrzymana 
następnie przez "Express Wieczorny". Później powstał również zwyczaj 
obchodzenia Dnia Dziadka – 22 stycznia, dzień po Dniu Babci. Istnieje też 
przekonanie, że święto dziadków zostało przeniesione do Polski 
prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX wiek.1 
 
2.Zabawa logopedyczna Przygotowania do Dnia Babci i Dziadka 
 
Zbliża się Dzień Babci i Dziadka. Jasiu postanawia upiec ciasto. Najpierw do 
miski (robimy z języka „miskę” – przód i boki języka unosimy ku górze, tak by 
na środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, dodaje 
masło (wysuwamy język z buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po 
górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Następnie rozbija 
jaja (otwierając szeroko buzię, kilkakrotnie uderzamy czubkiem języka w jedno 
miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki miesza („mieszamy składniki” – 
obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera. Ciasto już się 
upiekło. Jasiu właśnie je ozdabia- polewą czekoladą (przesuwamy czubkiem 
języka po podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami i 

																																																								
1	https://www.polskieradio.pl/5/240/Artykul/1718133,Skad-wywodzi-sie-Dzien-Babci-i-Dzien-Dziadka	



orzechami (dotykamy językiem każdego zęba najpierw na górze, a potem na 
dole). 
Jasiu robi też sałatkę warzywną. Kroi warzywa („kroimy” – wysuwamy język z 
buzi i wykonujemy nim szybkie ruchy w kierunku nosa i brody), dodaje majonez, 
miesza, a potem próbuje. Sałatka jest pyszna (oblizujemy wargi ruchem 
okrężnym). 
Następnie Jaś postanawia namalować obrazek dla babci i dziadka– powoli 
wlewa farby na paletkę (przesuwamy język po górnej wardze, górnych zębach i 
podniebieniu). Maluje kwiatki i dmucha na obrazek, żeby szybciej wysechł 
(wdychamy powietrze nosem, wydychamy buzią). Potem rysuje na wazonie 
wzorki – kropki (dotykamy językiem różnych miejsc na podniebieniu) i 
kółka (oblizujemy wargi ruchem okrężnym). 
Przygląda się swojej pracy z zadowoleniem i czeka na odwiedziny babci i 
dziadka. 
 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Opowiedz, co na ilustracji robią dzieci z babcią i dziadkiem. 
Zastanów się, jak Ty lubisz spędzać czas ze swoimi dziadkami. 
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4.Policz dzieci, które odwiedziły babcię. Policz babeczki. Sprawdź, 
czy dla każdego starczy babeczek. 
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5. Daję ci w prezencie ...- zabawa integracyjna  

Siadamy naprzeciwko siebie i zwracamy się do sąsiada, wypowiadają słowa: Aby 
wszystkim było miło, daję ci w prezencie słoneczko. 

Każda kolejna osoba powtarza frazę z nazwami wszystkich poprzednich prezentów 
dołączając nazwę swojego prezentu.  

Zabawę kończymy w momencie, gdy któryś z uczestników nie będzie w stanie 
prawidłowo powtórzyć całości 

Życzymy przyjemnej zabawy  

 


