
ZAJĘCIA ZDALNE W GRUPIE „KRASNOLUDKI” – 20.01.2022 

 

Temat dnia:  Zabawy z babcią i dziadkiem 

Witajcie w czwartek!  Jesteście gotowi na nowe wyzwania?  

To czas zaczynać! 

 

Pamiętacie wczorajszą gimnastyczną powitankę? Myślę, że będzie ona 

świetnym sposobem na wygonienie z każdego przedszkolaka resztek snu. 

Zajrzyjcie więc do wczorajszego scenariusza i ćwiczymy! 

Świetnie! A teraz  zapraszam  Was do pierwszego zadania.   

Wysłuchajcie w skupieniu poniższego opowiadania pt: „Bawimy się”. Później na 

jego podstawie porozmawiamy o spędzaniu czasu z dziadkami. 

„Bawimy się” (Małgorzata Górna) 

Bardzo lubię bawić się z dziadkami, bo dziadkowie zawsze mają świetne 

pomysły na zabawy. W ostatnią sobotę i niedzielę odwiedzili nas babcia Kasia i 

dziadek Kazik.  

Przynieśli sernik, którym się raczyliśmy, a później rozmawialiśmy o tym jak 

bawiły się dzieci dawniej. 

Babcia Kasia powiedziała, że za jej dzieciństwa dzieci wcale się nie nudziły, 

spędzały dużo czasu z rówieśnikami, śpiewały, tańczyły i rozmawiały. A 

ulubioną zabawą babci z tamtego czasu była ciuciubabka. 

Nie znałem jej, dlatego gdy dziadek Kazik zawiązał Zosi oczy chustką, a ona 

niczego nie widząc musiała kogoś złapać, zacząłem śmiać się tak głośno, że od 

razu mnie chwyciła. I potem to ja musiałem kogoś znaleźć. 

To nie było trudne – odszukałem babcię po zapachu perfum. 

Po ciuciubabce bawiliśmy się w inne zabawy, które zaproponowała Zosia. Z 

zawiązanymi oczami zgadywaliśmy co to za przedmiot, posługując się tylko 

dotykiem. 

- Piłka! – odgadłem, gdy jej dotknąłem, ale miałem trudności z rozpoznaniem 

herbatnika. Następnie z zawiązanymi oczami smakowaliśmy różnych rzeczy i 

zgadywaliśmy co to? Z jabłkiem poszło mi świetnie, podobnie z pomidorem, 

gorzej było z kalarepą. A dziadek wysmarował sobie całą buzię miodem, bo 



ciągle nie mógł go odgadnąć. Babcia żartowała, że dziadek udaje bo bardzo lubi 

miód. Ile było śmiechu! Dawno się tak dobrze nie bawiłem! 

 

 A teraz odpowiedzcie na pytania:  

1) Kto przyjechał w odwiedziny do dzieci? 

2) W jakie dni byli dziadkowie w odwiedzinach? 

3) Jaką zabawę zaproponowali dziadkowie wnuczkom i na czym ona polegała? 

4) W jakie inne zabawy się bawili? 

5) Jak czuły się dzieci w czasie tych zabaw? 

6) Jakie są Wasze ulubione zabawy z babcią i dziadkiem? 

 

A teraz czas na zajęcia z muzyką!   

Pamiętacie piosenkę, którą uczyliśmy się nie dawno w Przedszkolu o zegarach? 

Bardzo się Wam podobała. Poszukajcie pustej plastikowej butelki lub rolki po 

ręcznikach papierowych, będzie nam potrzebna do zabawy muzycznej przy 

piosence.  

ZEGARY 

Muzyka: E. Pałłasz Słowa: M. Terlikowska 

 

U zegarmistrza gra muzyka 

Aż się zasłuchał cały dom 

Bo sto zegarów na raz tyka 

A jeden bije bim bam bom 

 

Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! 

Bim, bam, bom 

Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! 

Bim, bam, bom 

 

Zegar z kurantem przerwał drzemkę 

Aż stare części drgnęły w nim 

I oto zegar gra piosenkę 

Starą melodię: rym, cym, cym 
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Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! 

Rym, cym, cym 

Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! 

Rym, cym, cym 

 

   

U zegarmistrza dzwoni budzik 

„Niech szybko wstaje ten co śpi!” 

Zaraz kukułka się obudzi, 

Co nie kukała cztery dni 

 

Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! 

cztery dni 

Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! 

Cztery dni. 

W trakcie śpiewania przygrywamy na butelce lub na papierowej rolce.  

Na słowa:   

– Cyk, cyk, cyk – uderzamy butelką/rolką w swoją dłoń. 

-- Bim – uderzamy w prawe udo. 

-- Bam – uderzamy w lewe udo. 

-- Bom – uderzamy w podłogę.  

Ta zabawa poćwiczy Wasz słuch muzyczny oraz poczucie rytmu. 

 

Pora na kolejne zadanie! 

Praca plastyczna „Serce  dla babci i dziadka”. 

Czas na poćwiczenia Waszych rączek! Będzie nam potrzebna plastelina i kredki. 

Najpierw pokolorujcie kredkami falbankę wokół serca. Następnie bierzemy 

plastelinę. Urywamy malutkie kawałki plasteliny i formujemy w paluszkach 

kuleczki, a następnie przylepiamy je na wnętrze serca miejsce przy miejscu. 

Dobierajcie piękne kolory, żeby Wasza praca była kolorowa niczym tęcza! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



„Kim są moi dziadkowie?” – zabawa słownikowa. 

Zabawcie się w detektywów, którzy szukają odpowiedzi na pytanie zawarte w 

tytule zabawy. Opowiedz o swoim dochodzeniu detektywistycznym, czyli o 

pracy zawodowej swoich dziadków. Odpowiedz na pytania: Czy babcia i 

dziadziuś pracują zawodowo? Czym się zajmują? 

 „Woogie-boogie dla babci i dziadka” – zabawa taneczna przy piosence. 

Poruszajcie się swobodnie do naszej piosenki tak, aby rozruszać całe ciało od 

głowy po same stopy. Nie zapomnijcie o ruchach tanecznych. 

 

Popatrz Babciu – To ja! – Twoja wnuczka! 

Popatrz Babciu – To ja! – wnuczek Twój! 

Czas rozpocząć dziś wielkie świętowanie 

Załóż Babciu najpiękniejszy strój. 

 

Ref.:  I zatańcz ze mną Babciu woogie-boogie 

 I klaśnij ze mną Babciu w ręce swe 

I zatańcz ze mną Babciu woogie-boogie 

Bo tylko z Tobą Babciu tańczyć chcę /x2 

 

Popatrz Dziadku – To ja! – Twoja wnuczka! 

Popatrz Dziadku – To ja! – wnuczek Twój! 

Czas rozpocząć dziś wielkie świętowanie 

Załóż Dziadku najpiękniejszy strój 

 

Ref.:  I zatańcz ze mną Dziadku woogie-boogie 

I klaśnij ze mną Dziadku w ręce swe 

I zatańcz ze mną Dziadku woogie-boogie 

Bo tylko z Tobą Dziadku tańczyć chcę /x2 

 

Teraz dla odpoczynku po tańcu zapraszam Was do ostatniego zadania. 

Tym zadaniem żegnam się już dzisiaj z Wami i do zobaczenia jutro! 

 



 „Moje drzewo genealogiczne”. 

Aby powstało drzewo genealogiczne musimy narysować członków swojej 

rodziny. Najpierw powiedz jak się nazywają, a następnie narysuj ich w 

schemacie drzewa genealogicznego. Jeśli masz rodzeństwo dorysuj  ich obok 

siebie. 

 

RODZICE TATY RODZICE MAMY 

JA 

TATA MAMA 


