
18.01.2022r. – WTOREK 

Temat: Z moją babcią się nie nudzę! 
 

1. Poćwicz z rana  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

2. „Wiem to ja i wiesz to ty, gdzie się schowały głoski b” – posłuchaj nazw obrazków, spróbuj 

powiedzieć, czy głoskę b słychać na początku, czy w środku wyrazu. 

  

  

  

 
 

  

  

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


3.  „But do buta” – połącz w pary takie same buty. Pokoloruj je. 

 



4. „B – but” – praca z książką część 2 strona 35: czytanie globalne wyrazu but, ćwiczenia analizy i 

syntezy słuchowej wyrazów - otocz pętlami fotografie, których nazwy zaczynają się głoską b. 

Pod każdym taki zdjęciem pokoloruj tyle kółek, ile głosek słyszą w jego nazwie. 

5. Realizacja projektu edukacyjnego „Super mieć babcię i dziadka”. –  

– Działanie dzieci – odpowiedź na pytanie: W co można bawić się z babcią i dziadkiem? Co robicie 

najczęściej, będąc z babcią lub dziadkiem? 

– „Woogie-boogie dla babci i dziadka” – zabawy przy piosence – piosenka znajduje się poniżej 

pod załącznikiem 1: 

 

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 

 

6. „Moje drzewo genealogiczne” – praca plastyczna: poproś mamę o wydrukowanie załącznika nr 1, 

narysuj członków swojej rodziny, powiedz jak mają na imię twoi rodzice i dziadkowie. Jeśli masz 

rodzeństwo możesz dorysować ich obok siebie. 

 


