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TEMATYKA TYGODNIOWA:  NA PEWNO TO WIECIE,  ŻE BABCIA I  DZIADEK

NAJLEPSI SĄ NA ŚWIECIE.

TEMAT DNIA: MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

Dziadek  i  Babcia  to  osoby,  które  zajmują  szczególne  miejsce  w  sercu  każdego

dziecka.  O  tych  dniach  nie  możemy  zapomnieć,  ponieważ  chodzi  o  osoby

szczególnie ważne dla dzieci oraz ich rodzin.

21 i  22 stycznia nadchodzi czas, aby wyrazić wdzięczność babciom i dziadkom za

wszystko, co robią dla swoich bliskich.



1. Rozmowa z dzieckiem na temat Dziadka i Babci

Rodzicu porozmawiaj ze swoją pociechą na temat dziadków. Wspólnie pooglądajcie

zdjęcia lub albumy. Opowiedz dziecku ciekawe informacje z życia dziadków.

Zadaj kilka pytań:

- Jak ma na imię Babcia i Dziadek?

- Gdzie mieszkają dziadkowie?

- Co robią? Czy jeszcze pracują?

- Za co kochasz babcię i dziadka?

- Jaką najlepszą potrawę robi babcia?

- W czym dziadek może Ci pomóc?

- Czego życzysz dla dziadków?

- Co przygotujemy wspólnie dla Babci i Dziadka z okazji ich święta?

2. „Robimy ciasto dla babci” – opowieść ruchowa

Rodzicu czytaj  utwór  dziecku. Niech słucha opowiadania i  naśladuje wykonywane

przez Ciebie czynności.

Zrobimy teraz  pyszne  ciasto  specjalnie  dla  naszej  babci  i  dziadka.  Na  początek

przygotujemy potrzebne składniki. Z górnej półki weźmiemy dużą miskę, z szuflady

łyżkę. Otwieramy lodówkę i wkładamy do miseczki 4 jajka, wbijamy je do dużej miski,

dodajemy szczyptę soli. Wsypujemy cukier i  wrzucamy jedną kostkę masła. Teraz

dokładnie wszystko mieszamy. Następnie do ciasta dodajemy 3 szklanki mąki, oraz

2 łyżeczki proszku do pieczenia i mieszamy bardzo dokładnie. Na koniec dodajemy

2  łyżki  kakao  i  jeszcze  dokładnie  mieszamy.  Teraz  wylewamy  ciasto  do  blachy

i mama wkłada je do piekarnika. Czekamy aż się upiecze i mama wyjmie je z blaszki.

Upieczone  ciasto  smakowicie  pachnie.  Teraz  trzeba  je  pokroić  na  kawałki.

Aj.  Uważajcie,  jest  gorące.  Odczekamy  chwilkę  i  kroimy.  Kawałki  układamy  na

talerzyku i zanosimy pyszne ciasto babci i dziadkowi. Smacznego. 

3. Kolorowanki do wykorzystania.

Postarajcie się wykonać je starannie. Następnie wręczcie je Babci i Dziadkowi.



 






