
 

 
 
 
Temat tygodnia: Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek najlepsi są na świecie. 
 
Temat dnia: Moja babcia i mój dziadek. 
 
Data: 20.01.2021r. 
 
 

1. „Dróżka w lesie” - słuchanie czytanej przez rodzica bajki  w przekładzie 

Wandy Grodzieńskiej. 

 
 
 
 



 
Dróżka w lesie 

 
Poszły dzieci z wizytą do dziadka gajowego. Szły, szły, aż zabłądziły. Nagle 
spostrzegły, że nad nimi skacze wiewióreczka. Z drzewa na drzewo. Z gałęzi na 
gałąź.  
Proszą dzieci: – Wiewióreczko, ty znasz las, do gajówki drogę wskaż! 
Wiewióreczko, która ścieżka wiedzie tam, gdzie dziaduś mieszka? 
– To bardzo łatwo – odpowiada Wiewiórka. – Skoczcie z tej choinki na tamtą, a  
z tamtej na krzywą brzózkę. Z krzywej brzózki widać ogromny dąb. Z wierzchołka 
dębu zobaczycie dach. To właśnie jest gajówka. No, dlaczego stoicie? Skaczcie! 
– Dziękujemy, Wiewióreczko! – mówią dzieci.– Ale nie umiemy skakać po 
dachach. Spytamy jeszcze kogoś innego. Kica Zajączek. Dzieci zaśpiewały mu 
znów swoją piosenkę: 
– Hej, Zajączku, ty znasz las, do gajówki drogę wskaż! Hej, Zajączku, która 
ścieżka wiedzie tam, gdzie dziaduś mieszka? 
– Do gajówki? – zastanawia się Zając. – Nic łatwiejszego. Idźcie prosto.               

Z początku zapachną grzyby. Zgadza się? Potem – zajęczy szczaw. Zgadza się? 
Potem zapachnie lisią norą. Zgadza się? Omińcie ten zapach z prawej albo z 
lewej strony. Zgadza się? Gdy pozostanie za wami, powąchajcie – o, tak! 
Poczujecie dym. Skaczcie wprost tam, nigdzie nie zbaczając. To dziadzio gajowy 
nastawia samowar. 
– Dziękujemy, Zajączku – mówią dzieci. – Szkoda, że nie mamy takich czułych 
nosów jak ty. Trzeba będzie spytać jeszcze kogoś innego. Widzą dzieci, że przed 
nimi pełznie Ślimak. 
– Hej, Ślimaczku, ty znasz las, do gajówki drogę wskaż! Hej, Ślimaczku, która 
ścieżka wiedzie tam, gdzie dziaduś mieszka? 
– Och, to dłuuu-u-go trzeba opowiadać – westchnął Ślimak. – Le-e-e-piej sam 
was zaprowadzę. Pełznijcie za mną. 
– Dziękujemy, Ślimaczku! – mówią dzieci. – Nie mamy czasu pełzać. Lepiej 
spytajmy jeszcze kogoś innego. Na kwiatku siedzi Pszczoła.  
Dzieci proszą: 
– Pszczółko, Pszczółko, ty znasz las, do gajówki drogę wskaż! Pszczółko, 
Pszczółko, która ścieżka wiedzie tam, gdzie dziaduś mieszka? 
– Bzz-ż-ż! – mówi Pszczoła. – Dobrz-rz-rze, poka-ż-ż-żę... Uwa-ż-ż-żajcie, dokąd 
lecę. Idźcie moim śla-dem. Zobaczycie moje siostry. Dokąd one – tam i wy podą-
ż-ż-żajcie. My nosimy dziadkowi miód do pasieki.  
No, do widzenia! Okropnie się śpieszę. Bzz-ż-ż!... 
I odleciała.  
Dzieci nie zdążyły nawet podziękować.  
Poszły tam, dokąd leciały pszczoły, i bardzo prędko znalazły gajówkę. Wielka to 
była radość! A potem dziaduś poczęstował dzieci herbatą i miodem. 
 

2. Omówienie treści tekstu. Ustalenie wydarzeń i wyodrębnienie postaci. 

Dzieci opowiadają o kolejnych wydarzeniach opisanych w bajce, 

wyjaśniają, dlaczego propozycje przedstawiane dzieciom przez zwierzęta 

nie były dobre. 

 



3.  „Wyprawa do dziadka gajowego” – zabawa ruchowa, wędrując po 

pokoju, dzieci naśladują ruchy zwierząt występujących w utworze: 

wiewiórki, zająca, ślimaka i pszczół. Na koniec, gdy dotrą do „gajówki”, 

siadają na dywanie i piją herbatkę (wcześniej przygotowaną przez rodzica). 

 
4.  „Droga do dziadków” - próby opisywania drogi do babć i dziadków. 

Swobodne wypowiedzi dzieci o drodze, którą pokonują, udając się do babci 

i dziadka, wyobrażanie sobie drogi do swoich babć i dziadków, dzieci 

siedzą na dywanie z zamkniętymi oczami i wyobrażają sobie drogę do 

swoich babć i dziadków, korzystając z podpowiedzi rodzica. Może do babci 

trzeba jechać autobusem, samochodem, może pociągiem lub iść pieszo. 

Co mijamy po drodze? – pola, lasy, bloki, sklepy, przejścia na 

skrzyżowaniach dróg itp. 

 

5.  „Ten paluszek to babunia” – zabawa paluszkowa.  

Ten paluszek to babunia, przy niej jest dziadunio.                                                  

Ten największy to tatunio, przy nim jest mamunia.                                                 

A to jest dziecina mała, trala la, la, la, la,                                                                 

a to rączka moja cała, trala la, la, la, la.   

Najpierw rodzic recytuje tekst wyliczanki, prezentując go na swojej dłoni, 

potem dzieci naśladują czynności rodzica. Zgodnie z tekstem należy 

chwytać kolejno za kciuk, palec wskazujący, środkowy palec, serdeczny  

i mały palec, a na koniec kręcić dłonią w nadgarstku. 

6. Kolorowanki do wyboru. Rodzicu wydrukuj wybraną przez dziecko 

kolorowankę. 

 



 

 

 



 

 



 


