
ZAJĘCIA ZDALNE W GRUPIE „PSZCZÓŁKI” – 21.01.2022 

Witam Was Pszczółki w ostatni dzień tygodnia roboczego, jakim jest piątek. Zapewne 

bardzo się cieszycie, ponieważ dzisiaj jest dzień, na który bardzo czekaliście, czyli Dzień 

Babci, a co za tym idzie? Już jutro Dzień Dziadka. Wasze laurki są już gotowe więc po 

dzisiejszych zadaniach wybierzcie się do Babci, wręczcie jej swoje dzieło i mocno 

uściskajcie i ucałujcie! ☺ 

TEMAT: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

Zapraszam Was na krótką gimnastykę, żeby się rozbudzić: 

https://www.youtube.com/watch?v=gGUWzJB4CeA 

A teraz naszykujcie swoje pięty, kciuki, łokcie i nosy bo będziemy tańczyć do piosenki 

„Pięta, kciuk”. Pamiętacie pewnie, że na słowa „la la la” my kręcimy się w kółeczku ale Wy  

w domach możecie w tym momencie położyć rączki na bioderka i poruszać się w rytm 

muzyki (piosenkę wysyłam na WhatsApp). 

Na początek obejrzycie krótki film o Dniu Babci i Dziadka, w którym znajdują się również 

wierszyki i piosenki o Tym Dniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=NrwswFGi2Kg 

W filmie, który obejrzeliście jest mowa o rodzinie. Proszę Was abyście teraz rozwiązali 

kilka zagadek o członkach rodziny: 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

Kto nas urodził i do kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak najprędzej?          (mama) 

Gdy coś się w domu zepsuje, 

szybciutko to naprawi. 

Samochód też zreperuje, 

bo on przecież wszystko umie.          (tata) 

Dla Was wnucząt, ona zawsze 

dobre serce ma. 

Czułym okiem na Was patrzy, 

mnóstwo bajek zna.          (babcia) 

Nie każdy jest siwy, 

nie każdy wąsaty.  

Ale każdy jest tatą 

mamy lub taty.          (dziadek) 

https://www.youtube.com/watch?v=gGUWzJB4CeA
https://www.youtube.com/watch?v=NrwswFGi2Kg


Taki sam chłopiec jak ja, 

mamę wspólną ze mną ma. 

Wspólny jest również tata 

a ja wiem, że mam ….. .          (brata) 

Co to za dziewczynka ze mną w domku mieszka, 

do rodziców mówi: mamo, tato 

a na imię ma Agnieszka?          (siostra) 

Za oknem znowu mamy śnieg i wydaje mi się, że na trochę z nami zostanie. Dlatego 

musimy pamiętać o ciepłych ubraniach, w tym na pewno o rękawiczkach, czapce i szaliku.  

I właśnie to zadanie wymaga od Was dużego skupienia i zaznaczenia tych trzech rzeczy  

w tym samym kolorze i wzorze: 

https://kiddoland.pl/gry-liska-sprytka/szalik-czapka-rekawiczki 

Teraz proszę Was o otwarcie książeczek i wykonanie dziś tylko jednego zadania: 

• 6 latki: LICZENIE: 36 

• 5 latki: dziś nie mają nic do zrobienia w książkach ☺ 

Ostatnie zadanie jest dla chętnych, ponieważ wymaga użycia drukarki. Wytnijcie proszę 

puzzle wzdłuż wyznaczonych linii, ułóżcie je i przyklejcie na kartkę (załącznik nr 1). 

Na sam koniec zapraszam Was do wysłuchania opowiadania pod tytułem „Dzień babci  

i dziadka” (nagranie wysyłam na WhatsApp). 

Życzę Wam kochane Pszczółki udanego weekendu, wyściskajcie swoje Babcie i swoich 

Dziadziusiów, a od poniedziałku wracajcie do Przedszkola bo czeka nas kolejny pełen 

przygód tydzień. Bo pewnie pamiętacie, że zbliża się Bal Karnawałowy!  

Przytulam Was mocno i do zobaczenia. Pani Klaudia ☺ 

  

https://kiddoland.pl/gry-liska-sprytka/szalik-czapka-rekawiczki


 

 

 

Załącznik nr 1 


