
 

 

Temat tygodnia: Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek najlepsi są w świecie. 

Temat dnia: Pomagamy babci i dziadkowi. 

Data: 19.01.2021 r. 

 

Propozycje czynności dydaktycznych: 

1. Wspomnienia: Jak wygląda moja babcia i mój dziadek?  

Zamykamy oczy i próbujemy zobaczyć w myślach swoją babcię i dziadka. Widzimy jak 

wyglądają, jakie noszą ubranie, jakie mają włosy i twarz. Po chwili otwieramy oczy  

i próbujemy opisać to co było w wyobraźni.  

2. Rysunek babci i dziadka.  

Po chwili wspomnień przenosimy obraz widziany w myślach na papier za pomocą ołówka  

i kolorowych  kredek. Te rysunki można oprawić w ramkę i wręczyć jako prezent.  

3. Pogadanka: Co robi babcia i dziadek?  

Po rysowaniu czas na rozmowę o tym co zwykle robi babcia i co robi dziadek. Może to być 

rozmowa rodziców z dziećmi lub dzieci z dziadkami. Ważne aby docenić czynności czy 

pracę babci i dziadka oraz rozwijać dziecięce umiejętności językowe.  

4. Jak mogę pomóc babci i dziadkowi?  

Jeśli już wiemy co zazwyczaj robi babcia i dziadek to z pewnością łatwiej odgadniemy jak 

można im pomóc? Na początku dzieci podają swoje propozycje, a potem spoglądają na 

ilustracje i opisują je.  

*Dla chętnych do obejrzenia jest również prezentacja 

https://przedszkolankowo.pl/2017/12/28/jak-pomagamy-babci-i-dziadziusiowi-prezentacja-

multimedialna/ 

 

https://przedszkolankowo.pl/2017/12/28/jak-pomagamy-babci-i-dziadziusiowi-prezentacja-multimedialna/
https://przedszkolankowo.pl/2017/12/28/jak-pomagamy-babci-i-dziadziusiowi-prezentacja-multimedialna/


 

 

 

 

 

  

 



 

 

5. Na koniec przypomnijmy sobie słowa i melodię piosenki, którą zaśpiewamy dla 

babci i dziadka.  

 

 

1. Kiedy babcia była mała 

 to sukienkę i fartuszek krótki miała. 

 Małe nóżki, chude rączki  

i lubiła jeść cukierki oraz pączki.  

 

Ref. I co, i co?  

że babcia nam urosła,  

że lat ma trochę więcej niż ja  

i brat i siostra.  

I co, i co?  

To ważne że mam babcię,  

że bardzo kocham ją i śpiewać lubię 

 z nią. 

 

2. A gdy dziadek był malutki 

to nie nosił adidasów tylko butki. 

Nie miał wąsów ani brody 

no nie chciał jeść marchewki tylko lody!  

 

Ref. I co, i co?  

że dziadek urósł trochę,  

że lat ma trochę więcej niż dwa  

plus trzy plus osiem. 

I co i co? 

To ważne ze mam dziadka, 

że bardzo kocham go i lat mu życzę sto! 

 
Melodia: https://youtu.be/LFdIqhUxPDI 

https://youtu.be/LFdIqhUxPDI

