
Materiały do pracy zdalnej dla grupy Motylki 

 na czwartek 21 stycznia 2021 

1.Dzień Babci i Dziadka na świecie 

We Francji jest to święto ruchome i obchodzone jest w pierwszą niedzielę 
marca. Powstało jako rozwinięcie pomysłu na popularną kawę Babci, czyli Café 
Grand’Mère. Była to w północnej Francji lat 50. XX w. bardzo popularna kawa, 
stworzona i sprzedawana przez małżeństwo Monnier z Roubaix, właścicieli 
delikatesów. Święto jest okazją do wielu konkursów na najpiękniejsze laurki dla 
babć, najładniejsze życzenia, wspomnienia o babciach, oraz spotkania z 
babciami, przy ciastku i kawie. Działa także stowarzyszenie „Fête des grand-
mères”, które m.in. organizuje pochody ku czci babć, zwane „Mamif’estation” 

 
W Bułgarii natomiast Dzień Babci - Babin den - podobnie jak w Polsce, w 
niektórych miejscowościach świętowany jest 21 stycznia lub 20 stycznia.  
Co ciekawe, w tym dniu nie tylko świętują bułgarskie babcie, ale i mamy oraz 
dzieci!  
W bułgarskich wioskach w tym dniu uwaga skupia się na dziecku narodzonym 
w ostatnim roku. Mama tego dziecka wraz z nim odwiedza tego dnia krewnych 
obdarowując ich prezentami i życząc im zdrowia. 
 
W przeciwieństwie do Polski, w Czechach nie ma osobnego Dnia Dziadka i 
Dnia Babci. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni świętują w tym samym czasie – 2 
października.  
 
We Włoszech Dzień Babci i Dziadka – La festa dei nonni – obchodzony jest 2 
października i obchodzi się go od niedawna, bo dopiero od 2005 roku. 2 
października w Kościele Katolickim obchodzone jest też święto Aniołów 
Stróżów, a dziadkowie są właśnie takim Aniołami Stróżami dla swoich 
wnuków. Tu, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, symbolem Dnia 
Dziadków jest niezapominajka. 
 
W Niemczech Święto Babci obchodzi się w drugą niedzielę października, ale 
zaledwie od 2010 roku. Co ciekawe, Dzień Dziadka nie jest tam obchodzony w 
ogóle. 
 
W Rosji, jesienią 2009 roku, pojawiło się nowe, rodzinne święto – Dzień babci i 
dziadka , ros. День бабушек и дедушек. Jednakże, jak podaje Press-Center (ros. 
пресс-центр „АиФ”) 15 października 2009, jest to „Rosyjski Dzień Babci” 
(ros. Российский День Бабушки). Brak oficjalnej daty obchodów. 1 
																																																								
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Dziadka 



2. Zagadki słowne Kto jest kim ? 
 
Co to jest?  

Mama, tata, dwoje dzieci,                   

 dziadek, babcia.  

Czy już wiecie dzieci? (rodzina)  

	
Jest kobietą i ma dzieci,  

jedno albo dwoje  

A w mojej rodzinie  

Jest nas nawet troje (mama) 

 

Jest mężem mojej mamy i moją rodziną. 

 Jest ze mną od momentu,  

gdy byłem małą dzieciną. ( tata) 

 

Są córkami mojej mamy, obie bardzo kocham.  

Gdy ich nie ma długo w domu, 

 To cichutko szlocham. ( siostry) 

 

On jest synem, a ja córką, mamy mamę, tatę. 

 Jestem jego siostrą, a on moim... ( brat) 

 

Kocha nas najbardziej na świecie, 

Wszystkie troski od nas odgania. 

Ona nas urodziła. Czy już wiesz, kto to? 



To……………..( mama) 

 

Gdy coś się w domu zepsuje, 

Szybciutko to naprawi. 

Samochód też zreperuje, 

Bo on wszystko potrafi. ( tata) 

                                

Dla was, wnucząt, ona zawsze 

Dobre serce ma. 

Czułym okiem na was patrzy, 

Bajek mnóstwo zna.  ( babcia) 

                               

Nie każdy jest siwy, 

Nie każdy wąsaty, 

Ale każdy jest tatą 

Mamy lub taty.  (dziadek) 
                      

 
   

3. Lustro – zabawa naśladowcza.  

Siadamy naprzeciwko siebie. Jedna osoba wykonuje ruch, a druga odzwierciedla 
ten ruch, po kilku ruchach następuje zmiana ról.  

 

 

 

 

 

 

4. Historyjki obrazkowe 

Przed Tobą dwie historyjki obrazkowe. W jednej bohaterem jest dziadek, 
w drugiej babcia. Wskaż kolejność obrazków i opowiedz treść historyjki. 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



5. Jeżeli masz stare płyty CD, możesz zrobić z nich portrety babci 
i dziadka. Jeżeli nie masz, to wykonaj koła z tektury.  
Oto propozycja pracy plastycznej na dziś. 

 

 
 

 

Przyjemnej zabawy i do zobaczenia (mamy nadzieję) jutro 


