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DRODZY RODZICE I KOCHANE DZIECI! 

Niestety nie możemy spotkać się na zajęciach w przedszkolu przez 

najbliższy tydzień. Dlatego przygotowałyśmy dla Was kilka propozycji 

zajęć i zabaw związanych ze świętem babci i dziadka. Zabawy 

będziemy na bieżąco podsyłać. Pozdrawiamy Was serdecznie i 

cieplutko. 

            Pani Gienia i Pani Marzenka 

 

Rodzicu, bardzo prosimy o pomoc w realizacji zabaw :  przeczytaj 

polecenia, opowiadanie oraz zadaj dziecku pytania i posłuchaj 

odpowiedzi. Pomóż w realizacji prac plastycznych i 

grafomotorycznych.  

 

Temat tygodnia: Kto to taki: mama mamy, tata 

taty?  
 

Data : 16.01.2022 

Dzień pierwszy. 

 

Temat: Babcia i dziadek 

• Zaczynamy od ćwiczeń. 

 

❖ Ćwiczenia z nietypowymi przyborami. 

Główną potrzebą dziecka w  wieku przedszkolnym są niewątpliwie zabawy i gry 

ruchowe. Dbałość o zdrowie, harmonijny rozwój, sprawność i zaradność ruchową 

jest ważnym celem w wychowaniu przedszkolnym. Dużą rolę odgrywają tu zajęcia 

i zabawy z różnego rodzaju przyborami, także nietypowymi, np. gazetami. 

Znacząca rola zabawy rodzica z dzieckiem jest bardzo ważnym czynnikiem 

wpływającym  na prawidłowy rozwój dziecka. Wprowadza radosny nastrój i dobre 

samopoczucie, daje dziecku możliwość zaspakajania potrzeby ruchu. 

Różnorodność zabaw i ćwiczeń ruchowych z nietypowymi przyborami pozwalają 

dziecku na przeprowadzenie ich  w ciągu całego roku, również w domu z 
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rodzicami czy rodzeństwem. Są tylko wskazówką, inspiracją do wspólnego 

wymyślania ciekawych pełnych ruchu i humoru ćwiczeń ruchowych. 

 

Zabawy z gazetami 

 

 

„Zabawy z gazetami” – dziecko otrzymuje gazety. 

Swobodnie macha gazetami wg. poleceń słownych – 

wysoko, nisko, jedną ręką, drugą ręką; 

 

„Ruch przy muzyce” - dzieci tańczą w rytm melodii, trzymając gazetę na głowie, 

na ramieniu, na otwartej dłoni, na plecach; (rodzic ) 

 

 „Kałuża” – dziecko obunóż, na jednej nodze, na drugiej nodze podskakują na 

rozłożonych gazetach; 

 „Skoki przez przeszkodę” – gazety leżą na dywanie dziecko chodzi po dywanie, 

gdy napotyka przeszkodę wykonuje przeskoki przez rozłożoną gazetę;   

  

 „Froterujemy podłogę” – gazeta między kolanami – dziecko wykonuje skoki 

obunóż w różnych kierunkach, tak by gazeta nie wypadła i równocześnie uważając 

aby nie potrącić rodzica; 

 

„Wycieranie plamy na podłodze” – dziecko stoi w rozkroku, wykonuje skłon w 

przód i przesuwa złożoną gazetę między stopami w tył i w przód naśladując 

wycieranie podłogi; 
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Wprowadzenie do tematu tygodnia 

• Obejrzyj obrazek.   

- Wskaż najmłodszych członków rodziny. 

- Jak nazywamy rodziców mamy i taty? 

- Wymień imiona twoich dziadków. 
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I. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaręby „Skarby 

dzieciństwa”.  

Ada nie mogła się doczekać wizyty u dziadków. Miała bardzo ważne zadanie do 

zrealizowania. 

– Babciu, dziadku, przeprowadzę z wami wywiad! – wykrzyknęła już w progu, gdy w 

piątek wieczorem rodzice wreszcie znaleźli czas, żeby zawieźć ją na przedmieścia. – 

Muszę dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie. Usiądźcie wygodnie w fotelach i 

opowiadajcie. – Ania podsunęła babci pod usta mikrofon – jak prawdziwa 

dziennikarka. 

– Ojej, nigdy nie udzielałam wywiadu. Mam tremę – speszyła się babcia. – Chociaż… 

gdy byłam w twoim wieku, bawiłam się z siostrą w festiwal piosenki. Zamiast 

mikrofonu śpiewałyśmy do suszarki albo lokówki. 

– Super. Spróbuję tak z koleżankami. My też śpiewamy, ale do mikrofonu – 

powiedziała Ania i dodała bardzo poważnym głosem Ani – dziennikarki: – Pani 

babciu, proszę opowiedzieć o rodzinie. 

– Cóż, moja rodzina liczy niewiele osób. Mam wnuczkę Anię i wnuka Olafa. I mam 

dziadka. 

– Dziadek jest twoim mężem. Zapomniałaś, babciu? – podpowiedziała cicho Ania. 

– Dziadek jest moim mężem, a ja jego żoną – poprawiła się babcia. – Nasz syn, 

architekt, jest tatą Ani i Olafa. A ich mama, lekarka, naszą synową. Nasza córka 

Aniela, siostra taty Ani i Olafa, mieszka na wsi. Moi rodzice już dawno nie żyją, ale 

mam dwóch starszych braci w Warszawie i młodszą siostrę w Zakopanem. 

– To ta, która przysyła mi pluszaki na święta? – spytała Ania. 

– Ta sama. Gdy byłam w twoim wieku, miałyśmy tylko jednego pluszowego misia. Ja 

chciałam z nim spać i siostra też. 

– I ja śpię z pluszakami! – zauważyła zdziwiona Ania. 

– Ciągnęłam misia za jedną łapkę, ona za drugą. Łapki się urwały, a my płakałyśmy 

aż do rana. To było straszne przeżycie. – Babcia aż westchnęła na wspomnienie 

horroru, jaki przeżyły ona, siostra i ich miś. 

– Wiem, Olaf urwał ogon mojej małpce. Zrobił to niechcący, ale też płakałam – 

powiedziała Ania ze współczuciem. 

– Rano mamusia pozszywała misia, a my nauczyłyśmy się nim dzielić. – Babcia 

uśmiechnęła się do wspomnień. – Hulajnogę też miałyśmy jedną. 

Ania wyobraziła sobie babcię na hulajnodze i aż złapała się za brzuch. 

– No nie, babciu, ty jeździłaś na hulajnodze?! 
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– Babcia jeździła na hulajnodze, a ja szalałem na rowerze – wtrącił dziadek i też się 

uśmiechnął. Widocznie „szaleństwa” musiały być bardzo przyjemne.  

– To tak jak Olaf, ale on częściej szaleje na deskorolce. Jeździłeś na deskorolce? – 

spytała Ania. 

– Nawet nie wiedziałem, co to jest deskorolka, wnusiu – odpowiedział dziadek. 

Ania przypomniała sobie o roli dziennikarki, odchrząknęła i spoważniała. 

– Panie dziadku, proszę opowiedzieć o rodzinie. 

– Mam aż czterech braci. Dwóch starszych i dwóch młodszych. Trzech bratanków i 

cztery bratanice. W naszym domu było głośno i wesoło. Pamiętam zabawy 

blaszanymi samochodzikami. Nie jeździły same, jak te dzisiaj, nie trąbiły, nie migały 

światłami, ale nam to nie przeszkadzało. W wyścigi można bawić się nawet kapslami. 

Ania słuchała dziadków z otwartymi ustami. Odkryła, że w dzieciństwie zachowywali 

się podobnie jak ona i Olaf dziś. Mieli tylko mniej zabawek i nie takich fajnych. 

Zamiast klockami Lego bawili się drewnianymi klockami. Zamiast lalek, które płaczą, 

mówią i się poruszają, mieli nieruchome porcelanowe albo szmaciane lale.  

O komputerach nawet nie słyszeli. Ale czy to źle? Mówią, że nie nudzili się ani 

minuty, a nuda jest przecież gorsza od braku zabawek. 

Dziennikarka Ania podziękowała dziadkom za wspaniały wywiad. Będzie miała o 

czym opowiadać koleżankom i kolegom. A gdy wieczorem leżała już w łóżku, 

przyszedł do niej dziadek. 

– Anusiu, może nie mów w przedszkolu o tym, że wybiłem szybę piłką. Jeszcze 

dzieci pomyślą, że masz dziadka łobuza – poprosił. 

– Hm, zastanowię się, panie dziadku – powiedziała poważnie, jednak zaraz 

uśmiechnęła się i dodała: – Nie martw się. Nie jesteś większym łobuzem niż Olaf i ja. 

Jednak o tym, że ostatnio zbiła ulubiony wazon mamy, wolała dziadkowi nie mówić. 

• Rozmowa na temat opowiadania.  

o W jaką postać wcieliła się Ania?  

o O jakich zabawach mówili babcia i dziadek?  

o W co lubisz bawić się z babcią i dziadkiem?  

o Jak myślisz, co najbardziej cieszy twoje babcie i dziadków? 

 

• Rozmowa z mamą lub tatą o swojej rodzinie. 

Wspólne narysowanie drzewa genealogicznego własnej rodziny. 

Definicja: 

Drzewo genealogiczne jest to graficzny obraz powiązań rodzinnych między 

członkami jednego rodu. 

Robienie drzewa genealogicznego jest świetną zabawą dla całej rodziny, w czasie 

której można przedstawić dziecku historię naszych przodków. Wykonanie drzewa 
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genealogicznego może stać się niezwykłą pamiątką oraz podróżą w przeszłość i 

odkrywaniem jej na nowo. 

Wzór, schemat do wykorzystania. (można utworzyć według swoich pomysłów) 
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II.  Odkrywanie litery y, Y.  

 

• Co słyszysz na końcu?  ( y, Y) – ćwiczenie słuchu fonematycznego.  

Zdjęcia przedstawiające: buty, koty, domy, skarpety, zegary, rowery. 
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• Plansza z literą y, Y. Wyodrębnienie wyrazu podstawowego buty. 

o Podziel słowo buty na sylaby (bu - ty). 

o Powiedz jaką głoskę słyszysz na końcu. 

o Wyszukaj literę y w wyrazie buty. 
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• Proszę o wydrukowanie lub narysowanie kształtu litery y, Y aby dziecko mogło 

ją ozdobić według własnych pomysłów. 
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Propozycja:  piosenka i wiersz dla babci i dziadka 

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

muz. Tomasz Strąk.  

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

 

 

• Wiersz „Dzień Babci i Dziadka”.  Agata Dziechciarczyk,  

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka 

Życzenia składa wnuków gromadka 

  

Zdrowia, szczęścia i miłości 

Uśmiechu, zabawy, do późnej starości 

  

Spełnienia najskrytszych marzeń 

Wielkich podróży i dobrych wrażeń 

  

Pogody ducha w każdy dzień 

A smutki niech odejdą w cień 

  

Babciu i Dziadku wszystkiego wspaniałego 

I wieku życia, co najmniej stuletniego! 
 

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

