
DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI! 

Dzień trzeci. 
 
Data : 19.01.2022 
 

Temat: Koncert na sto dwa 

Drogi Rodzicu, bardzo prosimy o pomoc w realizacji zabaw :  pomóż 

zapamiętać słowa wiersza i piosenki. 

 
                              Pani Gienia i Pani Marzenka 

 

• Gimnastyka buzi i języka 

Aby łatwiej było śpiewać piosenki i uczyć się wiersza, rozgrzej buzię w zabawie: „Koło 

fortuny”, wykonaj ćwiczenia. 

https://wordwall.net/pl/resource/1248355 

 

 

 

• Tę piosenkę uczyliśmy się na rytmice, niestety melodii do niej nie mamy, jeśli 

dziecko zapamiętało ją, to piosenka jest bardzo łatwa i wesoła.  

Piosenka, „Koncert na sto dwa”. 

sł. i melodia Izabela Wałaszewska 

1. Hej babciu, hej dziadku, witamy was piosenką, 

wesołą i skoczną i bardzo uśmiechniętą. 

W piosence sto dźwięków, a każdy pięknie gra. 

Dla babci i dziadka dziś koncert na sto dwa. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1248355


2. Już pora rozpocząć wesołe przedstawienie, 

bo każdy chce dla was wystąpić na tej scenie. 

I każdy artysta ważną rolę ma. 

Dla babci i dziadka dziś koncert na sto dwa. 

 

 

• Piosenka „Babcia od bajek, dziadek od zagadek” sł. Stanisław 

Karaszewski; muz. Tomasz Strąk.  

Podsyłam również piosenkę, którą dziecko może nauczyć się oglądając 

 

https://youtu.be/5AIj-DKnV9U 

Moja babcia i mój dziadek 

To wspaniali są dziadkowie 

Dziadek mnóstwo zna zagadek 

Babcia bajkę nam opowie 

Bo na świecie nie znajdziecie 

Takich bajek i zagadek 

Jakie wnukom opowiada 

Moja babcia i mój dziadek 

Poprosimy naszą babcię 

Babciu z tajemniczą miną 

Opowiadaj swoją bajkę 

A za każdym razem inną 

Bo na świecie nie znajdziecie 

Takich bajek i zagadek 

Jakie wnukom opowiada 

Moja babcia i Mój dziadek 

Posadzimy teraz dziadka 

Na fotelu wiklinowym 

Dziadku powiedz nam zagadkę 

Całkiem nową prosto z głowy 

Bo na świecie nie znajdziecie 

Takich bajek i zagadek 

Jakie wnukom opowiada 

Moja babcia i mój dziadek 

 

 

https://youtu.be/5AIj-DKnV9U


•  Wiersz życzenia dla babci i dziadka. 

Zdrowia szczęścia i słodyczy  

dziadkom wnuczek (a) dzisiaj życzy. 

W poniedziałek – pomyślności, 

a we wtorki – kosz radości 

W środy, czwartki – precz zmartwienia! 

Niech i w piątki strapień nie ma. 

Na sobotę i niedzielę życzę odpoczynku wiele! 

To nie koniec życzeń jeszcze, 

emerytury życzę większej! 

Niech wam życie płynie miło, 

żeby Wam też trosk ubyło! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Utrwalamy cyfrę 8. Rodzicu wydrukuj lub narysuj cyfrę, dla dziecka. 

Ozdamy według pomysłu. 



• Wskaż odpowiednią liczbę elementów. 

 



• Ćwicz leniwe ósemki np. na kartce ołówkiem lub kredką i w powietrzu 

wyciągniętą ręką. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


