
21.01.2022r. – PIĄTEK 

Temat: Dzieciństwo babci i dziadka 
 

1. Poćwicz z rana  

https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o 

https://www.youtube.com/watch?v=-1PuS_MkOZU 

 

2. Ilustracja ruchowa wiersza I. Salach „Idzie babcia”: 

 

Idzie babcia tup, tup, tup                          (maszeruj w miejscu) 

Stuka laską stuk, stuk, stuk!                     (klaszcz w ręce) 

A za babcią hop, hop, hop                         (podskakuj w miejscu obunóż) 

Skacze wnusio w trop. 

 

Idzie babcia tup, tup, tup                          (maszeruj w miejscu) 

Do drzwi puka puk, puk, puk!                  (stukaj zgiętym palcem wskazującym o podłogę) 

- Otwierajcie szybko drzwi, 

Z zakupami ciężko mi.                               (naśladuj dźwiganie ciężkich zakupów) 

 

2. „Kiedy babcia była mała…” – posłuchaj wierszyka o dzieciństwie babci i dziadka: 

 

Kiedy babcia była mała, 

przed telewizorem nie przesiadywała. 

Nie miała też tabletu i telefonu, 

Praktycznie nigdy nie było jej w domu. 

Całe dnie na podwórku spędzała, 

i tam też pewnie dziadka, poznała. 

Z dziewczynkami w gumę skakała, 

Za drzewami podczas zabawy w chowanego się chowała. 

Grała w klasy i ciuciubabkę, 

Uwielbiała grać w dwa ognie i skakać przez skakankę. 

 

Kiedy dziadek był malutki, 

Od biegania miał przetarte butki. 

Po drzewach i trzepakach skakał, 

Budował szałasy i nigdy nie płakał! 

Nawet gdy się przewrócił i zdarł kolano, 

Przyłożył babkę i znów robił to samo. 

Z chłopakami w kapsle grywał, 

Na boisku przeciwników kiwał. 

Uwielbiał jeździć na rowerze, 

A nie przesiadywać przy komputerze. 

 

A gdy na dworze, było zimno i padało, 

Ani babci, ani dziadkowi to nie przeszkadzało. 

https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o
https://www.youtube.com/watch?v=-1PuS_MkOZU


Nie chowali się w domach, oglądając bajki 

Tylko w kaloszach przez kałuże skakali niczym żabki. 

Wraz z kolegami, na ganku czy na schodach w klatce, 

Rozkładali koc i urządzali dzikie harce. 

A to w bierki partyjkę rozgrywali, 

Grali w chińczyka czy domino układali. 

Pchełkami pstrykali, 

lub kartami w wojnę, makao czy kuku grali. 

Głuchy telefon czy pomidor, mnóstwo śmiechu dostarczały, 

Tak babcia i dziadek spędzali swój wolny czas cały. 

 

3. A teraz posłuchaj piosenki ZoZi: 

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

 

4. „Babcia piecze tort” – zabawy ruchowo-słuchowo-wzrokowe - Rodzic mówi bardzo wolno 

rymowankę: 

Babcia piecze tort makowy, 

bardzo słodki, kolorowy. 

Z rodzynkami, orzechami, 

zaraz zje go razem z nami. 

 

 
 

Co wam ten wzór przypomina? 

Rysuj palcem po dużym kole, małym kole w środku i na koniec po pętli pamiętając, by zawsze 

zaczynać od kropki. Następnie zrób to samo wodząc palcem po wzorze i recytują wiersz wspólnie z 

rodzicem. 

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


5. Wydrukuj, pokoloruj i wytnij paluszkowe pacynki do zabawy paluszkowej: 

 
Zabawa paluszkowa „Paluszkowa rodzinka”: 

Ten pierwszy to dziadziuś 

A przy nim babunia 

Największy to tatuś 

A przy nim mamunia 

A to jest dziecinka mała 

I to jest moja rodzinka cała. 

 

6. „List do babci”- masażyk relaksacyjny: usiądź tyłem do rodzica, rodzic mówi wiersz i masuje 

twoje plecy. 

 

Kochana Babciu                                 (naśladujemy pisanie)      

KROPKA                                            (naciskamy w jednym miejscu palcem) 

Piszę Ci, że                                          (kontynuujemy pisanie) 

Kotek chodzi                                       (kroczymy palcami) 

Kotek skacze                                       (skaczemy opierając dłoń na przegubie) 

Kotek drapie                                       (drapiemy) 

Kotek chrapie                                     (opieramy głowę na plecach dziecka i chrapiemy) 

Składamy list                                      (krzyżujemy ręce) 

naklejamy znaczek                             (klepiemy po czole) 

i zanosimy na pocztę.                          (wstajemy i spacerujemy) 

 

 

7. Karta pracy: 



 

To już wszystko, co było zaplanowane w tym tygodniu. W poniedziałek spotykamy się już  

w przedszkolu. Pozdrawiam Was serdecznie moje Kochane Biedroneczki ☺ 


