
ZAJĘCIA ZDALNE W GRUPIE „PSZCZÓŁKI” – 20.01.2022 

Dzień dobry w czwartek! Widziałam, że laurki są już wykonane przez większość z Was. 

Bardzo się cieszę i jestem z Was bardzo dumna moje Pszczółeczki! ☺ Dziś pobawimy się z 

Babcią i Dziadkiem. Sami pomyślcie co Wy lubicie w nimi robić. ☺ 

TEMAT: ZABAWY Z BABCIĄ I DZIADKIEM 

Na początek trochę ruchu. Zapraszam Was do wykonania kilku ćwiczeń, które sprawdzą czy 

znacie i wiecie gdzie znajdują się poszczególne części ciała: 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

Czy pamiętacie naszą wczorajszą zabawę paluszkową? Chciałabym, żebyście dzisiaj 

dołączyli do niej postacie, czyli: dziadka, babcię, mamę, tatę i bobasa (załącznik nr 1.). 

Waszym zadaniem jest pokolorowanie postaci, wycięcie ich i sklejenie tak, żeby powstały 

pierścionki, które będziecie mogli założyć na palec. A teraz spróbujcie mówić i pokazywać 

paluszki zgodnie z tekstem: 

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) 

A teraz posłuchajcie opowiadania pod tytułem „Bawimy się”, w którym usłyszycie jak 

wnukowie spędzają czas z dziadkami (nagranie wysyłam na WhatsApp) i odpowiedzcie na 

kilka pytań: 

• Kto przyszedł w odwiedziny do dzieci? 

• Jaką zabawę zaproponowali dziadkowie wnukom jako pierwszą i na czym ona 

polegała?  

• W jakie inne zabawy się bawili? 

• Jak się czuł chłopiec z opowiadania? 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


• A wy w co chętnie bawicie się z dziadkami? 

Proszę Was o wydrukowanie i wykonanie zadań lub wskazanie odpowiednich elementów 

na ekranie komputera: 

Przeczytajcie opisy pod zdjęciami babć i dziadków a następnie otoczcie pętlą w tym samym 

kolorze odpowiednią babcię lub dziadka (można tylko wskazać palcem) (załącznik nr 2). 

Zaznacz przedmioty potrzebne wnukom i dziadkom do upieczenia babeczek (załącznik nr 3). 

Ostatnim zadaniem jest wykonanie zadań w książkach: 

• 6 latki: KARTY PRACY: 39, CZYTANIE I PISANIE: 36 

• 5 latki: KARTY PRACY: 37, GRAFOMOTORYKA: 36 

To wszystko na dziś. Uważajcie na siebie, ponieważ pogoda płata nam niemałe figle.  

Do jutra! ☺ 

  



  

Załącznik nr 1 

 



 

 

• Babcia Krysia uwielbia robić swetry na drutach, zawsze ma przy sobie druty  

i włóczkę. Jej ulubiony sweter jest koloru zielonego. 

• Babcia Zosia uwielbia piec ciasta i kolor różowy. Ma białe włosy i okulary. 

• Babcia Jadzia zawsze chodzi w sukienkach i przy pomocy laski. 

• Babcia Basia jest mistrzynią gotowania. Uwielbia kolor niebieski i zawsze ma na 

sobie biały naszyjnik z pereł. 

 

• Dziadek Ignacy ma długą brodę i jeździ na wózku. 

• Dziadek Marian uwielbia swój zielony kapelusz i spacery ze swoim psem. 

• Dziadek Janek ma długą brodę i chodzi zawsze o lasce. 

• Dziadek Andrzej ma wąsy i lubi chodzić w koszuli krawacie. 

Załącznik nr 2 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 


