
ZAJĘCIA ZDALNE W GRUPIE „PSZCZÓŁKI” – 17.01.2022 

Dzień dobry w poniedziałek! ☺ Mam nadzieję, że odpoczęliście przez weekend, żeby w tym 

tygodniu móc trochę popracować. Czekają na nas tematy, związane z bardzo ważnym 

świętem, czyli Dniem Babci i Dziadka. Zapraszam Was do wspólnej nauki. 

TEMAT: POMAGAMY MŁODSZYM I STARSZYM 

Na początek się przywitamy. Kto pamięta powitankę: „Gdy się rączki spotykają” ten mówi i 

naśladuje odpowiednie ruchy: 

Gdy się rączki spotykają, 

To od razu się witają.               Dzieci łączą dłonie. 

Gdy się kciuki spotykają, 

To od razu się witają.               Kciuk jednej ręki dotyka kciuka drugiej ręki. 

Gdy się palce spotykają, 

To od razu się witają.               Palce jednej dłoni dotykają palców drugiej dłoni. 

Teraz zapraszam Was do rozwiązania zagadek związanych z prezentami, jakie mogliby 

otrzymać dziadkowie z okazji ich święta. Dołączam ilustracje, które pomogą Wam w ich 

rozwiązaniu: 

Do mleka – kubeczek, 

do herbaty – szklanka. 

Do kawy najlepsza 

mała ……… .          (filiżanka) 

Malutkie kuleczki 

na sznur nawleczone. 

Mają nimi damy 

szyje ozdobione.          (korale) 

Możesz nim pisać i ani razu 

nie musisz go maczać w kałamarzu.          (długopis) 

Dwa okienka w ramce 

na nos założone. 

Chętnie dają oczom 

pomoc i ochronę.          (okulary) 

Choć nie ma zamka ani kluczyka, 

często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 

wierszyków, bajek i opowieści.          (książka) 



To oczywiście nie wszystkie prezenty, które możemy podarować Babci i Dziadkowi. 

Posłuchajcie teraz opowiadania i zapamiętajcie, jakie prezenty Kasia i Piotruś sprawili 

swoim Dziadkom: (na WhatsApp wysyłam nagranie opowiadania) 

Najlepszy prezent 

Kasia i Piotruś bawili się w swoim pokoju. Kasia budowała wysoką wieżę z klocków, 

natomiast Piotruś bawił się swoją ulubioną kolejką. 

 Nagle do pokoju weszła babcia. 

- Ale bałagan, kto to posprząta? 

- Później posprzątamy – odpowiedziały dzieci. 

- No dobrze, bawcie się, a ja na chwilę wyjdę do sklepu. To może trochę potrwać – 

zaniepokoiła się. – Zostaniecie sami? 

- Tak, nie martw się, mamy doskonałą zabawę – uśmiechnął się Piotruś. 

Po chwili dzieci usłyszały zamykane drzwi. Babcia wyszła. 

- Piotruś… - zaczęła nieśmiało Kasia. – A może posprzątamy? 

- Coś Ty! – obruszył się Piotruś. – Przecież zabawa dopiero się zaczyna. 

- Tak, ale… - ciągnęła Kasia. – Dzisiaj jest Dzień Babci, a ona ma tyle pracy. Może pomożemy 

jej, zamiast się bawić. 

 Piotruś nagle spojrzał na Kasię, był zły. „Z dziewczynami to tak zawsze! – myślał 

rozgoryczony. – Nie można się z nimi bawić”. Po chwili jednak zmienił zdanie. 

- Rzeczywiście… babcia ma tyle na głowie. Trzeba jej pomóc! 

- Dobra! Powycieraj kurze z półek, a ja poukładam książki. 

Zabrali się razem do pracy i po chwili zabawki stały równo na półkach. 

- Zobacz! Na podłodze jest tyle papierków i okruchów z ciastek. 

- Zamiotę podłogę – zawołał Piotruś i już pobiegł po miotełkę do kuchni. – No, teraz może 

być – odetchnął zadowolony. 

- Ale zobacz, wczoraj dziadek trzepał chodnik, a już jest brudny. Nie wytarłeś dobrze butów 

przed wejściem do domu. 

- Wytrzepię go. Jest taki mały, że dam sobie radę – powiedział Piotruś. 

- To ja wypiorę bluzkę, którą namoczyła babcia – dodała Kasia. 



  I znowu zabrali się raźno do pracy. Gdy Piotruś wrócił z chodnikiem, Kasia zdążyła 

wyprać bluzkę i chowała w kuchni naczynia do szafy. 

- To ja zamiotę jeszcze podłogę w kuchni – dodał Piotruś. 

- A co to? Babcia już wróciła? Tak szybko? 

- Jak tam zabawa? Nie dłużyło wam się? – zawołała od progu. 

 Dzieci stały w przedpokoju zadowolone. Piotruś wziął od babci zakupy, a Kasia 

przyniosła kapcie. 

- Co to, nie bawicie się? – zdziwiła się babcia. – Dlaczego macie takie tajemnicze miny? 

- Sama zobacz – powiedziała Kasia. 

 Babcia rozejrzała się po mieszkaniu i aż klasnęła w ręce: zabawki poukładane, podłogi 

zamiecione, chodniczek wytrzepany, bluzka uprana. A kuchnia jaka czysta! 

- Moje kochane zuchy! – zawołała babcia, przytulając dzieci. 

- Babciu… - zaczął nieśmiało Piotruś. – Mama wyjechała, no a my nie mamy dla was żadnego 

prezentu… 

- Ależ dzieci – przerwała babcia. – To jest najlepszy prezent na świecie. 

A teraz odpowiedzcie na kilka pytań dotyczących przeczytanego opowiadania: 

• Jaki prezent dzieci zrobiły babci? 

• Jak się czuła babcia, gdy zobaczyła prezent od wnuków? 

• Z jakiej okazji był ten prezent? 

• W jaki sposób możemy pomagać dziadkom? 

Teraz czas na trochę matematyki. Kliknijcie proszę w link i rozwiążcie kilka zadań: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/5758e7c98974497cc6c53f96b6b77e96_/i

ndex.html 

Kolejne zadanie polega na wskazaniu (zaznaczeniu) różnic między dwoma obrazkami 

(załącznik nr 1). 

Proszę Was jeszcze o otworzenie kart pracy i rozwiązanie zadania: 

• 6 latki ze strony 35 

• 5 latki ze strony 34. 

Na zakończenie przeczytam Wam opowiadanie pod tytułem: „U Dziadka”. Połóżcie się 

wygodnie i wsłuchajcie w tekst. 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/5758e7c98974497cc6c53f96b6b77e96_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/5758e7c98974497cc6c53f96b6b77e96_/index.html


Pamiętajcie też o powtarzaniu piosenek i wierszyków dla Waszych kochanych Dziadków. ☺ 

Do jutra. Przytulam Was mocno, Pani Klaudia. 

 

  



 

Załącznik nr 1 


