
ZAJĘCIA ZDALNE W GRUPE „PSZCZÓŁKI” – 19.01.2022 

Dzień dobry w środę moje Pszczółki! Dzisiaj mam dla Was bardzo ważne 

zadanie, czyli wykonanie laurek dla Waszych ukochanych Babć i Dziadków. 

Ale zanim zabierzecie się do pracy to musimy się też pouczyć. Dlatego 

zapraszam Was na środowe zajęcia!  

TEMAT: PRZYJĘCIE DLA BABCI I DZIADKA 

Dziś w porannej rozgrzewce będziemy mówić i śpiewać, a pomagać nam będą 

nasze paluszki. Pewnie pamiętacie piosenkę z pokazywaniem o małpkach. 

Szykujemy nasze dłonie i zaczynamy (piosenkę wysyłam na WhatsApp). 

A teraz chciałabym Was nauczyć nowej pokazywani. Usiądźcie wygodnie  

i naszykujcie swoje pięć paluszków: 

Ten pierwszy to nasz dziadziuś  

(pokazujemy kciuk) 

a obok – babunia 

(palec wskazujący) 

największy – to tatuś 

(palec środkowy) 

a przy nim mamunia 

(palec serdeczny) 

a to jest – dziecinka mała! 

(mały palec) 

a to – moja rączka cała. 

(machamy dłonią) 

Skoro już się rozbudziliśmy to teraz czas na dalszą pracę. 

Posłuchajcie opowiadania o „Nowoczesnej Babci” (nagranie wysyłam na 

WhatsApp) i odpowiedzcie na pytania: 

• Jak nazywała się Babcia? 

• Z jakich urządzeń korzystała Babcia? 

• Jak miał na imię wnuczek? 



• Gdzie Babcia Hania miała iść z Maciusiem? 

• Czy kiedyś babcie też korzystały z telefonów i laptopów? 

• Co oznacza stwierdzenie „nowoczesna babcia”? 

Kolejnym zadaniem jest wycięcie puzzli przedstawiających wręczanie laurek 

przez wnuczęta swoim dziadkom, ułożenie ich i przyklejenie na kartkę 

(załącznik 1). (Zadanie dla chętnych Dzieci i mających w domu drukarkę ☺) 

Teraz poćwiczymy liczenie. Wejdźcie proszę w linki i wykonajcie kilka zadań 

(wystarczy zalogować się na stronie: Login: klaudia1695@gmail.com, hasło: 

przedszkole1): 

https://kiddoland.pl/gry-jezyka-klujka/cyferkowe-wyliczanie 

https://kiddoland.pl/gry-jezyka-klujka/mniej-wiecej 

https://kiddoland.pl/gry-jezyka-klujka/dodawanie-elementow 

Skoro już poćwiczyliście matematykę to teraz chciałabym, żebyście otworzyli 

swoje książeczki i wykonali dzisiejsze zadania: 

• 6 latki: KARTY PRACY: 38, LICZENIE: 35 

• 5 latki: KARTY PRACY: 36, GRAFOMOTORYKA: 35 

Już na koniec chciałabym Was prosić o wykonanie laurek dla swoich Babć  

i Dziadziusiów oraz o ćwiczenie wierszyków i piosenek. 

Przytulam Was, Pani Klaudia ☺ 
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Załącznik nr 1 


