
Temat kompleksowy: MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK 

Poniedziałek 18.01.2021 

 
• Gimnastyka z całą rodzinką. Nauka rymowanki: 

Zaraz będzie śniadanie,  

Niech każdy szybko wstanie. 

Ręce w przód,  

ręce w górę,  

i podskokiem aż pod chmurę.  

Ręce w dół,  

ręce w bok,  

nogi wykonują skok.  

Wszyscy ćwiczą bez wyjątku,  

zaczynamy od początku. 

 

• Utrwalenie literki: S,s 

Wąż nie mówi, tylko syczy, ale czy to właśnie znaczy,  

że on w całym alfabecie tylko jedną zna literę?  

Ale jaką ? Jak sądzicie? (s) 
- Wymienianie nazw przedmiotów, zaczynających się na głoskę „s” 

kończących się głoską „s” oraz nazw w których „s” znajduję się w środku. 

 

- Dorosły wymienia słowa, a dziecko wykonuje: 

podskok, jeżeli „s” jest na początku podanego słowa 

przysiad z rękami przed siebie, jeżeli „s” jest w środku 

kucniecie z rękami na dywanie, jeżeli „s” jest na końcu. 

 
- Zagadki z literka „s” na początku, w środku, na końcu: 

Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne, cienkie. Czy widziałeś kiedyś w lesie 

płochliwą... (sarna)  
Chytrus niego nie lada, do kurników się zakrada. (lis)  

Gdy powiesisz za oknem kawałek słoniny, to one przylecą zaraz w odwiedziny. 

(sikorki)  

Zawsze jestem zielona, czy zima, czy wiosna, mam sukienkę z igieł, nazywam 

się... (sosna)  

Jaka to głowa, duża czy mała, z zielonych liści składa się cała? (kapusta) 

Nie ciasto, nie glina, a lepiona w dłoniach, może się zmienić w psa, dom lub 

konia. (plastelina) 

Bywa w ramach i bez ramy, wszyscy na nie spoglądamy. (lustro)  

Porzeczkowy czy wiśniowy, zawsze smaczny jest i zdrowy. (sok)  

Każdy zegar go odmierza, mówi, że leci, płynie, ucieka, chociaż to nie ptak ani 

też nie rzeka. (czas) 

 



 
 

21 stycznia DZIEŃ BABCI 

22 tycznia DZIEŃ DZIADKA 



 
• Zagadka:  

Są w styczniu takie święta,  

o których każdy wnuk pamięta.  

I chociaż zima dookoła,  

wnuk z prezentami dotrzeć zdoła. (Dzień Babci i Dziadka) 

 
• Odnalezienie w kalendarzu Dnia Babci i Dziadka oraz poznanie 

dokładnych dat: 21 stycznia i 22 stycznia. 

Wymienianie kolejno nazw miesięcy, ich liczenie. 

 

• Rozmowa:  Dlaczego babcia i dziadek maja swoje święto? Dlaczego są 

dla nas ważni? Co to znaczy szanować starszych? Jakie niespodzianki 

dzieci mogą przygotować dla babci i dziadka? Z czego się ucieszą? 

 

• Przeglądanie zdjęć babć, dziadków. Wybór dwóch zdjęć i wykonanie do 

nich ramki z pasków kolorowego papieru. Rysowanie serc lub kwiatków 

oraz ich przyklejanieklejanie na ramce. 

 

• Malowanie farbami na temat: „Babcia z dziadkiem” 

 

• Nauka piosenki: „MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK”  

 

Moja babcia i mój dziadek to wspaniali są dziadkowie. 

Dziadek mnóstwo zna zagadek, babcia bajkę nam opowie. 

 

Ref.  

Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek 

jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek. 

 

Poprosimy naszą babcię. Babciu z tajemniczą miną 

opowiadaj swoją bajkę a za każdym razem inną. 

 

Ref.  

Bo na świecie nie znajdziecie... 

 

Posadzimy teraz dziadka na fotelu wiklinowym. 

Dziadku powiedz nam zagadkę całkiem nową prosto z głowy. 



 

 

 

„NIE PYTAJCIE, KOGO WOLĘ” – nauka piosenki 

 

Idą dzieci do przedszkola, 

Bardzo wcześnie wstały. 

A ja wracam z kraju marzeń 

Poduszkowcem białym. 

Potem babcia da śniadanie, 

Ubrać się pomoże 

I powiezie na saneczkach, 

Jeśli mróz na dworze. 

 

Refren:  

Nie pytajcie, nie pytajcie, kogo wolę, 

Bo to sprawa, bo to sprawa całkiem jasna. 

Lepsza babcia, lepsza babcia niż przedszkole, 

Bo jest tylko, bo jest tylko moja własna. 

 

Choć w przedszkolu dobra zupka 

I jarzynka smaczna, 

Nikt gotować nie potrafi tak, jak moja babcia. 

Choć w przedszkolu dużo dzieci 

I zabawek wiele, 

Ja swą babcię mam, na co dzień, 

Nie tylko w niedzielę. 

 

• Nauka wiersza: „ KOCHAM MOCNO BABCIĘ I DZIADKA” 

Kocham mocno Babcię, Dziadka. To nie żarty moi mili. 

Dzisiaj Wam życzenia składam, by sto latek jeszcze żyli. 

Kiedy smutek mnie ogarnia i wszystkiego mam już dosyć, 

Dziadek mocno mnie przytuli, o to go nie trzeba prosić. 

Gdy pomyślę o łakociach, babcia zaraz cos upiecze.  

Muszę przyznać, te wypieki najwspanialsze są na świecie.  

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach przekazują wciąż wytrwale 

swym kochanym wnukom, wnuczkom rad życiowych całą gamę. 



 
• Gimnastyka z całą rodzinką. Zapraszamy babcie i dziadka. Nauka 

rymowanki: 

Już po kawie,  

nikt nie siedzi przy ławie. 

Ręce w przód,  

ręce w górę,  

i podskokiem aż pod chmurę.  

Ręce w dół,  

ręce w bok,  

nogi wykonują skok.  

Wszyscy ćwiczą bez wyjątku,  

zaczynamy od początku. 

 

• Nauka wierszyka Wandy Chotomskiej do masażyka: 
„Wiersz dla babci” 
Najpierw dorosły rysuje palcami po plecach dziecka, potem następuje 

zmiana ról. Po nauce dziecko może wykonać masażyk babci. 

 

Kochana Babciu (dorosły rysuje palcem po plecach dziecka) 

Kropka. (dorosły naciska palcem jedno miejsce na plecach) 

Piszę Ci, że (dorosły ponownie naśladuje palcem pisanie) 

Mamy w domu kotka. 

Kropka. (Dorosły naciska palcem jedno miejsce na plecach) 

Kotek chodzi, (wykonuje palcami ruchy naśladujące chodzenie) 

Kotek skacze, (skacze dłonią – opierając dłoń, na przemian, na        

                        przegubie i na palcach) 

Kotek drapie  (dorosły delikatnie drapie po plecach dziecka) 

Kotek chrapie (dorosły opiera głowę o plecy dziecka i udaje  

                        chrapanie) 

Składamy list (dorosły krzyżuje ręce dorosłego z przodu) 

Naklejamy znaczek (dorosły dotyka jego czoła wewnętrzną stroną  

                                 dłoni) 

I zanosimy na pocztę (dorosły podnosi dziecko i mówi, że zanosi na  

                                   pocztę, aby wysłać list) 

(Natomiast dziecko po zamianie ról bierze dorosłego za rękę i 

spaceruje z nim) 

 


